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SÍNTESE DA DÉCIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
VEREADORES DE CÂNDIDO GODÓI, REALIZADA EM 17 DE AGOSTO DE 2015, 
CORRESPONDENTE À TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DE CÂNDIDO GODÓI – Aos 17 (dezessete) dia do mês de agosto de 
2015, às 19h (dezenove horas), no Plenário Vereadora Marisa C. R. Rohleder, o 
Presidente Milton Thomas saudou os seguintes Vereadores presentes: Roque Gilberto 
Bourscheid, Miriam Lourdes Bertolo Berres, Luis Noschang, Pedro Afonso Trapp, Mauri 
José Klein, Adalberto José Strieder, Iolanda Isabel Seibel Ludwig e Maurício Klein 
Gonçalves. Por fim, estendeu sua saudação aos munícipes ouvintes da Rádio Gêmeos. 
Em seguida o presidente mencionou que a ata da décima terceira sessão ordinária do ano 
de 2015, conforme o Regimento Interno desta Casa esteve publicada no mural desde o dia 
10 de agosto de 2015, e esta sem propostas de emenda, foi aprovada por unanimidade de 
votos. TRIBUNA POPULAR: Primeiramente foi lido o ofício solicitando espaço na Tribuna 
Popular. Em seguida foi convidado o atual presidente da Associação de Pais e Amigos de 
Pessoas Especiais – APAPE, Sr. Nei André Lunkes para fazer uso da palavra na Tribuna 
Popular. Na oportunidade falou que a APAPE já existe há mais de 20 anos no município 
de Cândido Godói. No momento existem mais de 100 pessoas com deficiência 
associadas, além de outros sócios. Divulgou a programação que ocorrerá na semana 
municipal da pessoa com deficiência: Dia 21/08/2015 – haverá visita de integração do 
Grupo do CRAS “Muito Prazer eu Existo” com o município de São Pedro do Butiá; dia 
28/08/2015 no centro do Idoso: 1Oh – Acolhida, 1Oh e 30min - Mensagem Espiritual 1Oh 
e45min - Abertura Oficial, 12h – Almoço, 13h e30min - Apresentação Cultural, 14h - 
Apresentação Artística, acompanhada de música e dança, 16h e30min - Encerramento. 
Lembrou que quem tiver interesse em se associar na APAPE pode contatá-lo ou a 
Assistência Social. O valor da anuidade para associados é de R$ 15,00.Agradeceu o 
espaço. Em seguida os vereadores Iolanda, Roque e Luis fizeram seus pronunciamentos 
quanto ao assunto. CORRESPONDÊNCIAS: Em seguida o primeiro secretário, vereador 
Roque Gilberto Bourscheid, realizou a leitura das seguintes correspondências recebidas: 
Ofício nº 263/2015 do Executivo em resposta as indicações do ofício nº 122/2015 de 
solicitação de recuperação da estrada de acesso à moradia dos Srs. Romeu Arno 
Reschke, bem como do patrolamento da estrada que vai da RS 307 na Linha Timbaúva 
até a divisa com Ubiretama, passando pela Linha Paranaguá; Ofício nº 073/2015 da 
Secretaria da Agricultura e Pecuária do RS em resposta a moção de repúdio frente a 
redução da quantidade de vacinas da Campanha da Febre Aftosa.GRANDE 
EXPEDIENTE: A Vereadora Miriam Lourdes Bertolo Berres, líder do PPS, saudou o 
presidente, os colegas vereadores, os funcionários da Casa, os Srs. Nei A. Lunkes, 
Adirson, Ademir e a Sra. Iracema Ludwig, presentes na sessão e os radiouvintes da Rádio 
Gêmeos. Em seguida falou que em 2014 havia feito uma indicação ao Banrisul para 
construir uma rampa de acesso na entrada do banco para os cadeirantes e pessoas 
idosas. A resposta do Banrisul foi que não há recurso para realização desta reforma. 
Finalizou desejando a todos uma boa sessão. O Vereador Luis Noschang, líder da 
bancada do PMDB, saudou o presidente, a assessoria jurídica, as servidoras da Casa, os 
colegas vereadores, os presentes na sessão e os radiouvintes da Rádio Gêmeos. Iniciou 
falando da dificuldade que as pessoas portadoras de necessidades especiais enfrentam no 
município de Cândido Godói e em todo país. Pediu que as pessoas pensem mais na 
acessibilidade e inclusão social da população. Desejou a todos uma ótima sessão e 
agradeceu pelo seu espaço. Em seguida o vereador Roque Gilberto Bourscheid, líder da 
bancada do PT, saudou o presidente, os vereadores, os trabalhadores da Casa e o público 
presente na sessão. Parabenizou a APAPE pelas atividades realizadas e convidou os 
vereadores e munícipes para participarem e prestigiarem a semana da pessoa com 
deficiência. Como líder do partido do PT lembrou e destacou um fato que marcou o 



município de Cândido Godói que foi o jantar fandango no CTG Sentinela da Coxilha que 
teve a presença do Grupo Cordiona, grupo musical do músico gaúcho Porca Véia. 
Parabenizou a patronagem do CTG pelo evento. Parabenizou também a diretoria e os 
associados pelo jantar baile realizado dia 15 de agosto no Clube Tamoio. Finalizou 
desejando a todos uma boa sessão e agradeceu pelo seu espaço. O vereador Pedro 
Afonso Trapp, líder do PSB, saudou o presidente e agradeceu pelo seu espaço. 
Posteriormente o vereador Mauricio Klein Gonçalves, líder do PP, saudou o presidente, os 
colegas de bancada, os demais vereadores, os funcionários da Casa e o público presente, 
em especial o Sr. Nei André Lunkes que fez uso da Tribuna Popular. Em seguida registrou 
sua participação e dos vereadores Adalberto, Miriam, Iolanda, Roque e Milton na 
inauguração da quadra coberta da escola São Luiz Gonzaga, no dia 14/08/2015. Solicitou 
ao presidente Milton que fosse convidado o assessor jurídico da prefeitura e juntamente 
com o assessor jurídico do Poder Legislativo para uma explicação conjunta da situação da 
multa de valor expressivo que está sendo cominada ao Município pela Justiça do Trabalho 
pelo fato de não se proceder à nomeação de médico através de concurso público. Desejou 
a todos uma boa sessão e agradeceu pelo seu espaço. PROJETOS DO PODER 
EXECUTIVO APRESENTADOS: Não houve projetos do Poder Executivo 
apresentados. PROJETO DO PODER EXECUTIVO COM PARECER (votado): Projeto 
de Lei nº 041/2015 - Altera redação da Lei nº 2.385/2013que institui gratificação aos 
servidores designados para o ESF e PMAQ/AB. Durante a discussão o vereador Luis 
Noschang justificou a sua abstenção do voto e a da vereadora Miriam no referido projeto. 
Em seguida o vereador Roque Gilberto Bourscheid fez seu pronunciamento em relação ao 
projeto, e, após a discussão do mesmo, foi aprovado por 6 votos favoráveis e 2 
abstenções (abstenções de Luis e Miriam). MATÉRIA DO PODER LEGISLATIVO: 
PROPOSTA DE EMENDA APRESENTADA: Emenda nº 07/2015 ao Projeto de 
Resolução nº 13/2015 – Altera os artigos 1º, 2º, inciso III e 3º do Projeto de Resolução n.º 
13/2015 do Poder Legislativo. Foi realizado acordo de líderes e em seguida a mesma 
foi aprovada por unanimidade de votos. PROJETO DE RESOLUÇÃO VOTADO: 
Projeto de Resolução nº 13/2015 - Autoriza a renúncia do valor de R$ 16.000,00 da 
dotação orçamentária do Poder Legislativo de Cândido Godói – RS. Durante a discussão o 
vereador Mauricio fez seu pronunciamento e após o discurso o referido projeto de 
resolução com a emenda nº 07/2015 foi aprovado por unanimidade de 
votos. PROPOSIÇÕES: Mesa Diretora: - indicação:Conforme pedido dos moradores 
próximos ao local da Rua João Magalhães, nº 468, diagonal com o supermercado 
Buchholz, seja encaminhado ofício à RGE para que esta providencie o seguinte: Troca do 
poste de madeira, no local acima informado, pois o mesmo está na iminência de tombar, 
possuindo já inclinação acentuada conforme foto nº 01 em anexo, bem como pede-se 
também a retirada da haste/cabo de aço de fixação do poste, pois o mesmo encontra-se 
no meio do passeio público, causando transtorno aos pedestres o que também está em 
desacordo com o código de postura e obras do município, conforme foto nº 03 em anexo. 
Ainda solicita-se a troca da travessa de madeira que sustenta a fiação de alta tensão, pois 
como se verifica, a mesma está interferindo na execução da construção de apartamento 
no local, devendo ser adequada conforme o modelo foto nº 02, passando para o perímetro 
da rua. – Aprovada por unanimidade de votos. Mauri José Klein: - Indicação: indica 
aos órgãos públicos deste município, Emater, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e 
Secretaria da Agricultura, que estudem a possibilidade de auxiliar ou fornecer as 
instruções necessárias, através de um treinamento, para o preenchimento do Cadastro 
Ambiental Rural para os produtores com até 4 módulos rurais (80 hectares). – Aprovada 
por unanimidade de votos; - Indicação: indica ao Poder Executivo Municipal que, 
através do setor competente, estude a possibilidade de cercar o “parquinho” da praça 
municipal, principalmente as caixas de areia e demais brinquedos ao nível do solo, pois 
são locais que podem ser acessados por animais, como cães e gatos e consequentemente 
proporcionar riscos à saúde das crianças. – Aprovada por 7 votos favoráveis e uma 
ausência (Iolanda); - Indicação: indica que seja enviada solicitação ao gerente local da 
cooperativa Cotrirosa com a finalidade de que o mesmo verifique a possibilidade de 
abertura de conta bancária nas agências locais, com o objetivo de oferecer liquidez 
imediata aos seus cheques emitidos. – Aprovada por unanimidade de votos; Luis 



Noschang e Miriam Lourdes Bertolo Berres: - Pedido de Informação nº 
028/2015: solicitam que o Poder Executivo Municipal informe ao Legislativo qual o impacto 
financeiro que o projeto de lei nº 015/2015 representa ao município, informando ainda a 
perspectiva de despesa com este projeto num período de 10 anos. Miriam Lourdes 
Bertolo Berres: - Indicação: indica ao Poder Executivo Municipal que, através do setor 
competente, providencie a recuperação da estrada de acesso à Linha Secção “A”, 
passando pela cooperativa da Linha Natal e moradia do Sr. Euclides Jung até o Sr. Tadeu 
Andrzejewski. – Aprovada por unanimidade de votos. - Moção de apoio:solicita que o 
Poder Legislativo envie moção de apoio à Deputada Estadual Any Ortiz protocolou o 
projeto de lei que altera a lei nº 7.285 de 27 julho de 1979, a qual regula a concessão de 
subsidio mensal e vitalício assim alterando as regras de aposentadoria dos ex-
governadores do Estado, limitando ao período de quatro anos, imediatamente posterior ao 
termino do mandato. É desnecessário dizer aos pares dessa casa, que o recebimento de 
tal subsidio, pelos ex-governadores de forma vitalícia, e o recebimento dessas por seus 
beneficiários legais, causa no mínimo estranheza ao cidadão gaúcho, que vê em tal fato, o 
pagamento de uma privilegiada aposentadoria, ou pensão precoce e, via de regra, 
totalmente gratuita, que não resguarda o interesse social, indo de encontro ao princípio 
constitucional da moralidade administrativa. Pois entendemos que o referido projeto afasta, 
para o futuro, tal situação, no entanto não retira o benefício de quem já recebeu. Assim 
contamos com os nobres pares desta casa e rogamos que a mesma seja votada e 
aprovada. – Aprovada por unanimidade de votos. Roque Gilberto Bourscheid: - 
Moção:solicita que seja encaminhado moção de congratulação e reconhecimento à 
fundadora da Associação de Pais e Amigos de Pessoas Especiais – APAPE, Sra. Lisete 
Kotz Stein. – Aprovada por unanimidade de votos. - Indicação:solicita à Mesa Diretora 
que requeira ao Cartório Eleitoral de Campina das Missões a relação dos eleitores 
recadastrados até a data de 14 de agosto de 2015, a fim de que os vereadores desta Casa 
possam fiscalizar o processo de revisão do eleitorado. – Aprovada por unanimidade de 
votos. - Indicação: indica ao Poder Executivo Municipal que estude a possibilidade de 
instalar câmeras de segurança na praça municipal a fim de tornar o local mais seguro de 
modo que possa ser frequentado na parte da noite pelas famílias, crianças, idosos e 
jovens que buscam lazer, utilização da academia, brinquedos e ambiente mais seguro. –
 Aprovada por unanimidade de votos. Iolanda Isabel Seibel Ludwig: - 
Indicação: indica ao Poder Executivo Municipal que, através do setor competente, estude 
a possibilidade de fechar a rua em frente a Prefeitura Municipal (trecho da Rua Liberato 
Salzano) aos sábados à tarde até ao anoitecer de domingo. Justifica-se pela importância 
para que os pais e filhos tenham um espaço para interagir, bem como levar cadeiras, 
chimarrão, lanches e brinquedos para uma diversão ampla e segura. – Aprovada por 
unanimidade de votos. - Indicação: indica ao Poder Legislativo Municipal que estude a 
possibilidade de elaborar Livreto com Informações e Dicas de Convivência para 
Pessoas com Deficiência, a exemplo do já existente da Assembleia Legislativa do Estado 
do RS, para facilitar a convivência dos cidadãos com as pessoas com deficiências. –
 Aprovada por unanimidade de votos. Milton Thomas: - Moção: solicita que o Poder 
Legislativo envie MOÇÃO de congratulação à COOPERMIL, pelos 60 anos de serviços 
prestados à região, principalmente ao município de Cândido Godói, celebrados no dia 07 
de agosto. Foi solicitado que a moção fosse enviada pelo conjunto de vereadores. –
 Aprovada por unanimidade de votos. O Conjunto dos Vereadores do Plenário: O 
Conjunto dos Vereadores propôs e aprovou o envio de MOÇÃO de congratulação a APAE 
pelo serviço prestado à região, principalmente ao município de Cândido Godói. –
 Aprovada por unanimidade de votos. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: A primeira inscrita 
para falar foi a vereadora Miriam Lourdes Bertolo Berres, do PPS, que saudou o 
presidente, os colegas vereadores, os funcionários da Casa, a comunidade que 
acompanha a presente sessão e os radiouvintes da Rádio Gêmeos. Agradeceu o apoio 
dos colegas vereadores na aprovação da moção à deputada estadual Any Ortiz. Segundo 
a deputada, o custo hoje aos cofres públicos do Rio Grande do Sul com a pensão vitalícia 
é de R$ 30.471,11 paga a 11 ex-mandatários do Palácio Piratini ou aos seus beneficiários 
legais (8 ex-governadores e 4 viúvas de ex-governadores). Representa uma média de R$ 
350 mil ao mês e de R$ 4,2 milhões ao ano. O referido projeto está em análise na 



Comissão de Constituição e Justiça e o mesmo irá para votação dia 18 de agosto de 2015. 
A vereadora discursante explicou que o objetivo desse projeto de lei é corrigir a 
vitaliciedade e transferência dessas pensões para os beneficiários legais, pois não é 
justificável legalmente, de modo que não consta na CF e nem na Carta Estadual 
dispositivos que autorizam tal benefício, que inclusive ofende o princípio da moralidade. 
Em seguida estendeu o convite a todos os munícipes e radiouvintes para participarem das 
atividades da semana municipal da pessoa com deficiência. Finalizou desejando um bom 
retorno a todos e agradeceu o seu espaço. O segundo a falar foi o vereador Luis 
Noschang, do PMDB, que saudou o presidente, os colegas vereadores, o público presente 
na sessão, os radiouvintes da Rádio Gêmeos e os munícipes. Iniciando seu 
pronunciamento frisou que o Poder Legislativo trabalha em prol do bem-estar da 
comunidade. Agradeceu o conjunto de vereadores pelo apoio no seu anteprojeto de lei que 
assegura ao servidor e à servidora municipal, que tenham filho, cônjuge, companheiro ou 
companheira especial, que necessite de assistência ininterrupta de familiar, o afastamento 
do trabalho. Disse que esse anteprojeto vem para melhorar a lei existente. Sugeriu que os 
vereadores analisassem esse anteprojeto e sugerissem alterações caso presumissem 
necessário. Também sugeriu uma reunião com o Sindicato dos Servidores para analisar o 
referido anteprojeto. Em seguida sugeriu que o presidente da APAPE, Sr. Nei A. Lunkes, 
encaminhasse à Câmara um requerimento solicitando recurso para a Associação, como 
tantas outras Associações já o fizeram. Finalizando citou o ditado popular: “Se faz o bem 
sem olhar a quem”. O vereador defendeu a ideia de que cada pessoa fazendo o bem ao 
menos um pouco, no final se torna um grande trabalho conjuntamente. Estendeu um 
abraço e desejou um bom retorno a todos. Da mesma forma desejou aos munícipes uma 
boa semana de trabalho e agradeceu pelo seu espaço. O Terceiro a falar foi o vereador 
Roque Gilberto Bourscheid, do PT, que saudou o presidente e os colegas vereadores. 
Inicialmente parabenizou a vereadora Miriam pela moção de apoio à deputada estadual 
Any Ortiz. Comentou que a Lei de que trata da vitaliciedade dos subsídios aos ex-
governadores e viúvas de ex-governadores já existe desde 1970 e hoje já é um direito 
adquirido, mas que essa lei deve ser mudada, pois, segundo o vereador Roque, não é 
justo ex-governadores continuarem recebendo salários absurdos durante a vida toda, 
enquanto a população trabalha para que haja mais justiça, no setor público. Registrou sua 
participação na inauguração da quadra coberta e reconheceu que foi uma conquista para o 
município, pois agora este possui mais um ginásio para atender aos estudantes da escola 
São Luiz Gonzaga que há muitos anos necessitavam de uma obra desse porte. 
Parabenizou o governo anterior, e o atual que continuou esse projeto. Da mesma forma 
parabenizou o CPM da administração anterior, bem como o atual. Ainda parabenizou o 
governo federal que repassou R$ 500.000,00 para a construção desse ginásio. Lembrou 
que foi aprovado por unanimidade de votos a sua indicação de dar o nome a esse novo 
ginásio de Prof. Flávio Rockenbach. Pediu para o Executivo pensar com carinho nessa 
possibilidade. Mencionou ainda que está sendo necessário fazer a limpeza do ginásio, que 
é ocupado inclusive pela terceira idade para praticar o jogo de “Cambio” e lembrou que a 
abertura dos jogos da Taça RBS serão realizados também nesse ginásio. Falou também 
do Projeto pela Paz que foi construído anos atrás em parceria com a Assistência Social e 
demais entidades, lembrando das diversas atividades que executaram, entre elas a 
Bandinha Mensageiros da Paz, que foram importantes para a juventude e adolescentes. 
Disse que gostaria muito que esse projeto fosse reativado, pois é necessário ocupar os 
jovens e com certeza isso iria inibir e evitar outros problemas futuros. Finalizou desejando 
a todos uma boa semana e em especial às pessoas portadoras de necessidades 
especiais. Parabenizou o Sr. Nei A. Lunkes pelo belo trabalho realizado na APAPE e que 
juntos possam construir inclusão social com vida digna a todos. Agradeceu pelo seu 
espaço. O quarto a fazer uso da palavra foi o vereador Pedro Afonso Trapp, do PSB, que 
saudou o presidente, os colegas vereadores e o público presente na sessão. O vereador 
Pedro, em seu discurso, referiu que os piquetes de laçadores e os cavalarianos estão 
fadados a terminar. Dando o motivo para tal, explicou que são exigidos exames de anemia 
e de mormo. Segundo o Movimento Tradicionalista Gaúcho - MTG veterinários coletam o 
sangue do cavalo e direcionam para laboratórios fora do Estado, já que no RS não existe 
local certificado para realizar o teste do mormo. Este custo fica em torno de R$ 100,00 por 



cavalo, e o exame dura dois meses. Finalizando desejou uma boa noite a todos e 
agradeceu pelo seu espaço. A quinta a falar foi a vereadora Iolanda Isabel Seibel Ludwig, 
do PP, que saudou o presidente Milton, os colegas vereadores, as funcionárias Patrícia e a 
Carine, o público presente na sessão e os radiouvintes da Rádio Gêmeos. Saudou 
também o Sr. Nei André Lunkes, presidente da APAPE. Demonstrou sua preocupação 
quanto a doença do mormo. Destacou que desde junho, quando foi confirmado o primeiro 
caso no Estado, no município de Rolante, o governo passou a exigir um exame para todos 
os animais que participam de eventos, certificando que não estão infectados pela doença. 
A doença do mormo não tem cura e nem vacina, tem alta taxa de mortalidade em cavalos 
e, quando atinge seres humanos, é fatal. Quanto a realização, em especial, das moções 
de repúdio, a vereadora disse que os vereadores deveriam se informar melhor antes de 
faze-las, pois um exemplo foi a moção de repúdio, de autoria do vereador Milton, ao 
secretário Estadual da Agricultura e ao Governador do Estado, manifestando o repúdio 
frente a redução da quantidade de doses doadas pela SAP/RS da vacina febre aftosa, 
reduzindo de 100 para 30 doses para os produtores enquadrados no PRONAF. A resposta 
da secretaria da Agricultura e Pecuária foi de “...que a decisão foi construída com ciência 
do Governo do Estado, ou seja, não foi uma decisão unilateral da Secretaria da Agricultura 
e Pecuária, mas sim trabalhada em conjunto com o governo, além de entidades do setor 
produtivo como FETAG, FARSUL, SINDILAT, SICADERS, ACSURS e ASGAV. Cabe 
informar também que essa redução foi embasada em estudos e avaliações técnicas que 
evidenciaram que a quantidade da doação não significa necessariamente eficiência na 
vacinação, pois os municípios que receberam a doação de vacinas não apresentaram 
melhorias nos testes de eficiência vacinal. Por outro lado acrescentamos que, apesar da 
distribuição das doses gratuitas para produtores com até 30 animais, a Secretaria da 
Agricultura e Pecuária está mantendo em 100% a aplicação dos recursos alocados em 
2014 para o orçamento desse ano, destinados à aquisição de vacinas contra a febre aftosa 
para doação, ou seja, este cumprimento dos recursos orçamentários, sem sofrer cortes, 
atende a ampla maioria dos proprietários de bovinos do RS, pois esses produtores 
enquadrados representam 78% dos pecuaristas. Além disso, o RS é o único estado 
brasileiro a doar vacinas contra a febre aftosa e há 13 anos o Estado é livre da doença...”. 
Continuando, a vereadora mencionou que a repercussão de uma moção deste tipo é muito 
grande e que é inapropriado mandar moção de repúdio sem claras informações. Quanto 
ao anteprojeto de lei apresentado pelo vereador Luis, a vereadora Iolanda acredita que 
deve ser procurado a presidente do Sindicato dos Servidores para discutir algumas 
alterações que sejam necessárias. Registrou sua participação no programa Conversando 
com a Comunidade juntamente com o Presidente da APAPE, no dia 14/08/2015. Finalizou 
estendendo um abraço a todos e agradeceu pelo seu espaço. O sexto na ordem foi o 
vereador Adalberto José Strieder, do PP, que saudou o presidente, os colegas vereadores, 
as secretárias da Casa, o público presente na sessão e os radiouvintes da Rádio Gêmeos. 
Saudou em especial, o Sr. Nei André Lunkes, presidente da APAPE. Iniciou 
parabenizando o Sr. Nei André Lunkes, pelo trabalho que vem realizando frente à 
Associação APAPE e desejou continuidade na luta pelos direitos das pessoas portadoras 
de necessidades especiais. Afirmou que a APAPE pode contar com o apoio do Poder 
Legislativo. Referente a consulta popular, Orçamento Estadual 2016, mencionou que a 
votação será realizado quarta-feira, dia 19 de agosto de 2015, com início às 8horas e 
encerramento às 19horas. Lembrou que serão disponibilizados para a região Noroeste, 
para os 20 municípios do grande Santa Rosa, um valor de R$ 1.316.000,00. Disse que 
muitas vezes as pessoas se negam a votar, pois dizem que não possuem vantagens com 
isso, mas nos últimos 10 anos foi disponibilizado RS 36.000.000,00 para os municípios do 
grande Santa Rosa, faltando ainda R$ 10.000.000,00 a serem encaminhados aos 
municípios. Lembrou que no ano de 2012 veio para Cândido Godói, R$ 150.000,00, para 
aquisição de dois carros para a saúde. Fez um apelo à população para que procurassem 
os pontos disponibilizados para votação, mencionando-os em seguida: Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais, I.E.E. Cristo Redentor, Posto de Saúde, Industrial KF, Hospital 
Santo Afonso, sala de reuniões da prefeitura, bem como as urnas volantes na cidade 
coordenadas pela assistência social, que estarão passando nas agências bancárias e 
também nos comércios. Lembrou que a votação no interior será também possível com as 



urnas volantes levadas pelas agentes de saúde que estarão passando de casa em casa. 
Solicitou que toda população vote pois quanto maior o número de votantes, maior a 
chance de o município ganhar estes recursos. Destacou que o município, através da 
comissão formada por várias pessoas, incluindo o presidente desta casa Milton Thomas, o 
prefeito municipal e secretário de administração, selecionaram algumas prioridades para 
serem votadas, as quais foram as seguintes: no quesito educação básica, profissional e 
técnica foi selecionado a aquisição de Equipamentos e Mobiliários Básicos para Escolas 
de Educação Básica com Ensino Médio; no quesito saúde foi priorizado o Estabelecimento 
Assistencial de Saúde (EAS) equipado/mobiliado; No quesito outras áreas foi escolhida 
apoio aos Arranjos Produtivos Locais-Leite e o Apoio ao desenvolvimento da produção 
leiteira e da pecuária familiar. No quesito áreas julgadas prioridades na região foi escolhido 
o Desenvolvimento Econômico; Desenvolvimento Rural; Habitação, Desenvolvimento 
Urbano e Saneamento, e Infraestrutura e Logística. Finalizou agradecendo seu espaço e 
desejou uma boa noite e uma boa semana a todos. O sétimo a fazer uso da palavra foi o 
vereador Mauricio Klein Gonçalves, do PP, que saudou o presidente, os colegas 
vereadores, os funcionários da Casa, os Srs. Nei André Lunkes e Adirson, presentes na 
sessão, bem como os radiouvintes da Rádio Gêmeos. Iniciou falando da sua participação 
na inauguração da quadra coberta, na sexta-feira, dia 14 de agosto e parabenizou a todos 
os envolvidos neste evento. Quanto a colocação do vereador Roque Gilberto sobre o local 
da quadra, o vereador Mauricio discorda que está em local inadequado, justificando que 
enquanto algumas crianças praticam esportes no ginásio, outras podem manter-se num 
local seguro dentro do estádio. Ainda, afirmou que por ser um local mais retirado, possui 
um trânsito mais calmo e maior segurança aos estudantes. Outra questão levantada pelo 
vereador Roque foi a limpeza do ginásio ao lado do estádio. Respondendo a esse 
comentário, o vereador Mauricio salientou que a higienização dos banheiros deve ser 
sempre mantida em condições adequadas para uso, mas argumentou que é necessário 
conscientizar as pessoas que ocupam o espaço para usá-lo da melhor forma, mantendo-o 
sempre em ordem, para que assim fique em condições adequadas. Quanto aos repasses 
que são realizados para as entidades disse ser algo importante, pois são valores que 
contribuem para o crescimento das mesmas, mas manifestou questionamento no sentido 
desse ser realmente o papel da Câmara, referindo que são repassados recursos para 
algumas entidades e outras acabam ficando de fora. Mencionou que que a Câmara deve 
sim ajudar, mas que não pode se tornar mantenedora dessas entidades através de seus 
recursos. Disse que muitas vezes as pessoas confundem qual é o papel do vereador, de 
modo que elas acabam tendo a expectativa de que o vereador existe apenas para dar 
patrocínio, doar valores, contribuir para listas de arrecadação, mas justificou que não é só 
isso, disse que os vereadores possuem as suas funções legislativas, de fiscalizar, tomar 
decisões referente aos projetos, para o bem do município. Agradeceu, desejando uma boa 
noite e um bom retorno a todos. O oitavo a se manifestar foi o vereador Mauri José Klein, 
do PP, que saudou o presidente, os colegas vereadores, os funcionários da Casa, o 
público presente na sessão e os radiouvintes. Saudou de forma especial o presidente da 
APAPE, Sr. Nei André Lunkes, por ser uma pessoa dinâmica, muito alegre, ativa na 
comunidade de Cândido Godói. Mencionou que devido a todos esses fatores o Sr. Nei 
possui um círculo de amizade muito grande. Destacou ainda que apesar de todas as 
dificuldades que foram impostas ao Nei, o mesmo leva uma vida muito boa. Frisou que 
todas as pessoas possuem algum tipo de necessidade, só que são apenas necessidades 
diferentes umas das outras. Disse também que as situações já mudaram muito no país 
comparando a anos atrás, pois atualmente as pessoas portadoras de necessidades 
especiais já estão sendo mais incluídas na sociedade. Lembrou que na sessão passada 
comentou sobre a dificuldade do governo em pagar os salários dos servidores estaduais, 
bem como também das questão fiscais. Além de tudo isso, ainda tem a questão levantada 
pela vereadora Miriam sobre as pensões aos ex-governadores, que oneram muito os 
cofres públicos. Disse esperar que o governo consiga pagar as contas e o funcionalismo 
público estadual no final do mês, e que tudo ocorra normalmente. Sobre a questão dos 
repasses às Associações no ano passado, disse que do valor que foi destinado à 
Associação da Linha Paranaguá, esclareceu que uma parte foi usada para construção de 
uma quadra esportiva de uso geral da população. Finalizou agradecendo a todos os 



vereadores pela aprovação das suas indicações. Agradeceu pelo seu espaço e desejou 
uma boa semana e bom retorno a todos. Em seguida o Presidente Milton solicitou que o 
vice-presidente do Poder Legislativo, o vereador Pedro Afonso Trapp presidisse a mesa 
para dar continuidade aos trabalhos. Assim, o nono pronunciamento seguiu como 
vereador Milton Thomas, do PMDB, que saudou o vice-presidente Pedro em exercício, da 
mesma forma os colegas vereadores, a secretária Patrícia, os funcionários da Casa e em 
especial ao Sr. Nei André Lunkes presidente da APAPE, e ao patrão do CTG Sentinela da 
Coxilha, Sr. Valdir Wobeto. O vereador Milton convidou todos os demais vereadores e 
munícipes para prestigiarem a palestra “Trilha dos Santos Mártires das Missões” a ser 
realizada no dia 14 de setembro, na parte da noite, no CTG Sentinela da Coxilha. 
Salientou que o evento terá a presença de Edison Lisbôa presidente da Trilha, João Airton 
Feijó de Moura vice-presidente, Carlos Sidinei Ferreira assessor de comunicação e 
também o Padre Eugenio Hartmann que foi um dos criadores da Trilha e é natural de 
Cândido Godói. Lembrou que após a palestra haverá janta. Referiu ainda que o evento 
conta com os seguintes promotores: Jornal A Gazeta do Povo e CTG Sentinela da Coxilha 
e como apoiadora a Câmara Municipal de Vereadores. Lembrou a todos os vereadores 
que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 08 de setembro (terça-feira), pelo 
fato do feriado de 7 de setembro cair na 1ª segunda-feira do mês, conforme consta no 
artigo 117, parágrafo 2º do Regimento Interno. Da mesma forma lembrou que quem quiser 
colaborar com a lista para a realização do almoço de pré-inaugurarão do salão na 
comunidade da Lª Dr. Pedro, dia 30 de agosto de 2015, bem como da lista de arrecadação 
para realização do jantar baile na comunidade da Linha Secção “A” que será realizado dia 
22 de agosto, pode se dirigir a secretaria desta Casa. Referente a sua moção de repúdio 
feita à Secretaria da Agricultura e Pecuária do RS quanto a redução da quantidade de 
vacinas da Campanha da Febre Aftosa, o vereador disse o motivo de tê-la requerida foi o 
fato de os produtores estarem lhe cobrando explicações, e com essa resposta vindo da 
secretaria a população saberá do real motivo para ocorrer a redução das doses de 
vacinas. Quanto a doença mormo, (doença infectocontagiosa dos equídeos), disse que há 
um indício em Três de Maio, cujo produtor é de Cândido Godói. Disse ainda que o mormo 
é uma doença muito grave, e que pode ser transmitida para os seres humanos e pode 
levar a óbito. Frisou a importância de fazer o exame nestes animais. Finalizando fez um 
agradecimento em seu nome e em nome do seu irmão, conhecido como Tady (falecido), 
que viveu com muitas dificuldades, mas sempre esteve incluído na sociedade. Afirmou que 
sempre que for possível a Câmara irá ajudar as pessoas portadoras de necessidades 
especiais. Agradeceu aos ouvintes da rádio gêmeos e desejou a todos uma boa noite. Não 
havendo mais assuntos a tratar, o vice-presidente do Poder Legislativo, o vereador Pedro 
Afonso Trapp, na função de presidência, deu por encerrada a presente Sessão Ordinária. 
Plenário V. Marisa C. R. Rohleder da Câmara Municipal de Vereadores de Cândido Godói, 
aos 17 (dezessete) dia do mês de agosto de 2015.  

Milton Thomas                                         Pedro Afonso Trapp                       Roque Gilberto 
Bourscheid   

Miriam Lourdes Bertolo Berres                  Luis Noschang                                    Mauri José 
Klein  

Iolanda Isabel Seibel Ludwig                Mauricio Klein Gonçalves                    Adalberto 
José Strieder 

 


