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SÍNTESE DA DÉCIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
VEREADORES DE CÂNDIDO GODÓI, REALIZADA EM 20 DE OUTUBRO DE 2014, 
CORRESPONDENTE À SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DE CÂNDIDO GODÓI – Aos 20 (vinte) dias do mês de outubro de 2014, 

às 19h (dezenove horas), a Presidente, Vereadora Miriam Lourdes Bertolo Berres, 
mencionou que a ata da Décima Sétima Sessão Ordinária do ano de 2014, conforme o 
Regimento Interno desta Casa esteve publicada no mural desde o dia 13 de outubro de 
2014, e esta, sem propostas de emenda, foi aprovada por unanimidade de votos. A 
Presidente Miriam Lourdes Bertolo Berres constatou a presença dos seguintes 
Vereadores: Adalberto Strieder, Iolanda Isabel Seibel Ludwig, Mauri José Klein, Mauricio 
Klein Gonçalves, Pedro Afonso Trapp, Luis Noshnag, Vilmário Jorge Szynwelski e Milton 
Thomas. A Presidente saudou também a secretária Patrícia, o assessor jurídico Protásio 
José Hilgert e os representantes das entidades presentes na 
sessão. CORRESPONDÊNCIAS: Em seguida foi lida a seguinte correspondência recebida 
de interesse do Poder Legislativo Municipal: Convite 1ª Integração dos Servidores Públicos 
Municipais de Cândido Godói a ser realizado dia 31/10/2014.GRANDE EXPEDIENTE: O 
Vereador Luis Noschang, do PMDB, saudou a presidente, o assessor jurídico, a secretária, 
os colegas vereadores, e em nome da bancada do PMDB saudou também os presentes 
na sessão. Desejou a todos uma ótima sessão e agradeceu o espaço. O Vereador 
Vilmário Jorge Szynwelski, do PT, saudou a Presidente, os colegas vereadores, os 
funcionários da Casa, o público presente e os ouvintes da Rádio Gêmeos. Finalizou 
agradecendo o espaço e desejando uma boa sessão a todos. O vereador Pedro Afonso 
Trapp, do PSB, agradeceu o espaço. O Vereador Adalberto Strieder, do PP, saudou a 
presidente, os colegas vereadores, o assessor jurídico, a secretária, os representantes das 
entidades da Lª Cascata, Lª São João, Lª La Salle presentes na sessão. Saudou ainda os 
ouvintes da Rádio Gêmeos. Agradeceu o espaço e desejou uma boa sessão a 
todos. PROJETOS DO PODER EXECUTIVO APRESENTADOS: não houve projetos do 
Poder Executivo a serem apresentados. PROJETOS DO PODER EXECUTIVO COM 
PARECER (votados):Projeto de Lei nº 080/2014 – Institui piso salarial para agentes de 
saúde e agentes de combate a endemias e dá outras providências. - Aprovado por 
unanimidade de votos. MATÉRIA DO PODER LEGISLATIVO: PROJETO DE 
RESOLUÇÃO DO PODER LEGISLATIVO PARA VOTAÇÃO: Projeto de Resolução nº 
06/2014 – Autoriza a renúncia de valores da dotação orçamentária do Poder Legislativo de 
Cândido Godói – RS (repasse de R$ 60.000,00 para dez entidades). Durante a discussão 
os vereadores Mauricio Klein Gonçalves, Vilmário Jorge Szynwelski, Mauri José Klein, 
Iolanda Isabel Seibel Ludwig Milton Thomas, Luis Noschang, fizeram seus 
pronunciamentos em relação ao projeto, todavia, após a discussão, o 
mesmo foi aprovado por unanimidade de votos. PROPOSIÇÕES:Mesa Diretora: - 
Pedido de Informação nº 43/2014: solicita que o Poder Executivo Municipal informe ao 
Poder Legislativo a partir de quando os veículos do Poder Executivo estão sendo 
abastecidos no Auto Posto Marrecão, informando a data inicial, a quantidade de litros 
abastecidos em cada mês e qual valor mensal gasto. – Aprovado por unanimidade de 
votos. Luis Noschnag: - Moção: solicita que o Poder Legislativo envie MOÇÃO aos 
médicos que atuam no Município, em homenagem ao dia do médico, comemorado em 18 
de outubro. – Aprovado por unanimidade de votos. - Moção: solicita que o Legislativo 
homenageie através da imprensa local (Jornal A Gazeta do Povo), os professores que 
atuam no Município de Cândido Godói pelo seu dia, comemorado no dia 15 de outubro. 
Solicita-se a publicação no jornal frente ao grande número de professores. – Aprovado 
por unanimidade de votos. Milton Thomas: - Moção:solicita que o Poder Legislativo 
envie MOÇÃO parabenizando o Grupo de Bolão, União, do Clube Tamoio, que sagrou-se 
em primeiro lugar no Campeonato Municipal de Bolão, bem como para as demais equipes 
classificadas neste campeonato. – Aprovado por unanimidade de votos. Vilmário Jorge 
Szynwelski: - Indicação:Indica ao Poder Executivo Municipal que, através do setor 
competente, providencie a recuperação do travessão conhecido como “travessão Budni”, 



localizado na Lª Secção “A”, iniciando nas propriedades dos Srs. Eugenio e Albino Budni e 
indo em direção às proximidades da propriedade do Sr. Leandro Budni e a da Sra. Regina 
Bem. Mauricio Klein Gonçalves:- indicação: indica ao Poder Legislativo que estude a 
possibilidade de repassar recurso financeiro a CONSEPRO (Conselho Comunitário Pró 
Segurança Pública). Mauri José Klein: - Indicação: indica ao executivo municipal, que 
através do setor competente, providencie o patrolamento da estrada da Linha Timbaúva à 
Linha Paranaguá e desta até a divisa com o município de Ubiretama. Também da Estrada 
da Linha Paranaguá até a Linha Natal passando pela Linha Acre. - Indicação:indica ao 
executivo municipal, que através do setor competente, providencie o patrolamento do 
travessão do Horn que liga a Linha Acre a Linha Paranaguá e providencie a colocação de 
um bueiro na junção deste com a estrada geral da Linha Paranaguá. - Indicação: indica 
ao executivo municipal, que através do setor competente, verifique o estado da ponte 
localizada próximo a propriedade do Sr. Artur Mil na Linha Paranaguá e providencie a sua 
recuperação ou estude uma alternativa de substituição da ponte por uma 
tubulação. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O primeiro a falar foi o vereador Luis Noschang, 
do PMDB, saudou a presidente, os colegas vereadores e o público presente. Começou 
seu pronunciamento falando acerca do pedido de informação realizado pela Mesa Diretora 
em relação ao combustível. Mencionou que em conversa com um motorista do setor da 
educação, através de alguns cálculos, chegaram à conclusão de que uma Kombi ao final 
da gestão (quatro anos) geraria uma despesa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a mais caso 
não seja abastecida nos tanques do setor de obras através de licitação para compra de 
combustível. Frisou que em relação a toda frota de veículos do Poder Executivo, essa 
medida de economia representaria aproximadamente R$ 400.000,00 a R$ 500.000,00 
(quatrocentos a quinhentos mil reais) numa gestão de quatro anos. Segundo o vereador 
esses valores representam muito dinheiro para ser desperdiçado, acreditando que se 
existem os tanques no setor de obras o combustível poderia ser adquirido por licitação. 
Pediu a colaboração de todos os vereadores para entrarem novamente em contato com o 
Poder Executivo para reverter esta situação, entendendo que este recurso é público e que 
poderia ser investido em algo como saúde e estradas. Em comentário acerca do turno 
único, disse ver várias máquinas trabalhando pela parte da tarde (no turno inverso), 
considerando que possivelmente o combustível gasto neste trabalho esteja sendo pago, 
mas questionou sobre a deterioração do maquinário frente ao calor, desgaste de pneu e 
motor. O vereador manifestou seu desejo de que o Poder Executivo olhasse com olhos de 
quem quer realmente economizar e fizesse a contenção de gastos que está se propondo a 
fazer. Reiterou que a atual Administração não diga apenas que há turno único e as 
máquinas continuam trabalhando em tempo integral. Finalizou desejando um bom retorno 
a todos e deixou um abraço a todos os munícipes que ouvem a sessão pela Rádio 
Gêmeos. Agradeceu o espaço. O segundo a fazer uso da palavra foi o vereador Milton 
Thomas, do PMDB, que saudou a presidente, os colegas vereadores, o público presente 
na sessão, o assessor jurídico, a secretária Patrícia e em especial aos ouvintes da Rádio 
Gêmeos. Iniciou seu pronunciamento lembrando que no domingo, dia 26/10/14, será 
realizado o 2º turno das eleições, pedindo para que todos reflitam e votem 
conscientemente, desejando que esta seja uma eleição tranquila. Em seguida, pediu a 
colaboração dos munícipes, agricultores e produtores rurais para a vacinação contra a 
febre aftosa, para animais até dois anos de idade, que ocorrerá em novembro no Estado. 
Finalizou desejando uma boa semana aos ouvintes da Rádio Gêmeos e um bom retorno a 
todos. Agradeceu o espaço. Por terceiro falou o vereador Vilmário Jorge Szynwelski, do 
PT, que agradeceu o espaço. O quarto a falar foi o Vereador Pedro Afonso Trapp, do 
PSB, agradeceu o espaço. O quinto a falar foi o vereador Mauri José Klein, do PP, que 
saudou a presidente, os vereadores, a secretária Patrícia, o assessor jurídico e também o 
público presente na sessão. Dando início parabenizou as entidades pela conquista do 
valor de R$ 6.000,00 e desejou que façam um bom uso desse dinheiro, investindo de 
maneira correta. Salientou que a comunidade da Linha Paranaguá, segundo o que recorda 
o vereador, foi a primeira vez que recebeu um benefício, lembrando que um cidadão da 
referida comunidade mencionava ser irrelevante acreditar nos políticos, podendo hoje, 
possivelmente, essa pessoa pensar de uma forma diferente. O vereador lembrou também 
que durante esses dois anos de gestão os vereadores conseguiram junto ao Poder 



Executivo todo o encascalhamento e recuperação da estrada da Linha Timbaúva à Linha 
Paranaguá, que anteriormente estava praticamente intransitável e que em dias de chuva 
caminhões de leite, entre outros veículos desse porte, não conseguiam transitar. Afirmou, 
todavia, que com certeza essa via necessita novamente de patrolamento, mas agora não 
há problemas para se dirigir à Lª Paranaguá em dia de chuva. O vereador mencionou que 
essa é mais uma conquista junto ao Poder Executivo, lembrando que também foi realizado 
o encascalhamento e a limpeza de todo entorno da Sociedade da Lª Paranaguá, que 
agora também foi agraciada pela mesa diretora, porém com a colaboração de todos que 
pouparam, podendo os recursos, nesse momento, serem destinados às associações do 
Município de Cândido Godói. Em relação à generalização na classificação dos políticos, o 
vereador manifestou seu desejo de que as pessoas revissem os seus conceitos, 
sustentando que em Cândido Godói todas as pessoas são do bem. Finalizou agradecendo 
aos colegas vereadores, o público presente na sessão e principalmente aos ouvintes da 
sessão transmitida na terça-feira pela Rádio Gêmeos, deixando também um abraço e 
desejando uma boa semana a todos. O sextopronunciamento seguiu com o vereador 
Adalberto Strieder, líder do PP, que saudou a presidente, os colegas vereadores, o 
assessor jurídico e o público presente na sessão. Primeiramente o vereador parabenizou 
as comunidades que foram beneficiadas com o repasse de R$ 6.000,00, em especial a 
comunidade da Linha São Miguel que também foi uma das dez comunidades beneficiadas, 
informando que a mesma está tentando se enquadrar nas normas de segurança do Corpo 
de Bombeiros, sendo isso uma dificuldade muito grande, lembrando que todas as 
comunidades estão tendo esse trabalho de enquadrar nas normativas exigidas. O 
vereador referiu que, muitas vezes, os obstáculos se originam de alterações de leis, 
lembrando também que há dificuldade de encontrar profissionais na área de engenharia 
elétrica e civil para fazer as alterações exigidas para os clubes. Dando seguimento o 
vereador convidou todos munícipes para participar da festa em comemoração ao 
cinquentenário (dia 19/10 completou 50 anos) da Associação Cultural Esportiva São 
Miguel Arcanjo da Linha São Miguel, informando que o evento será realizado no dia oito de 
novembro. Disse ainda que será encaminhado um ofício/convite da festa com a 
programação, para que o mesmo possa ser lido na próxima sessão e assim oficializar e 
reforçar o convite. Desejou uma boa semana de trabalho e bom retorno a todos. Em 
seguida agradeceu o espaço. O sétimo a se manifestar foi o Vereador Maurício Klein 
Gonçalves, do PP, que saudou a presidente, os colegas vereadores, o assessor jurídico, a 
secretária Patrícia e todos os presentes na sessão. Logo em seguida parabenizou o Grupo 
Unidos, da Terceira Idade, pelo almoço realizado no dia 14/10/14 em comemoração aos 
22 anos do Grupo. Também parabenizou o Secretário da Educação, o professor Fausto 
Fank, pelo dia do professor e em nome dele parabenizou todos os professores e os 
funcionários da Educação que fazem parte do quadro Municipal. Dando continuidade o 
vereador Mauricio lembrou aos colegas que participou no dia 16/10, no Fórum em 
Campina das Missões, de solenidade em que o Poder Judiciário realizou o repasse de 
aproximadamente R$ 2.000,00, através do CONSEPRO, destinado à compra de dois 
climatizadores para a polícia militar. O vereador falou da indicação que havia feito na 
presente sessão sobre a possibilidade de repassar recursos à CONSEPRO, pois vê a 
importância do mesmo para o Município, referindo que através deste órgão é possível 
fortalecer a Brigada Militar, manifestando ainda sua felicidade por fazer parte deste 
Conselho. Em seguida o vereador parabenizou o secretário da saúde, o senhor Jaime 
Welter e toda a equipe da saúde pela organização do Dia da Saúde da Mulher, ocorrido 
em 16/10, no Salão Paroquial. Em relação ao pronunciamento do vereador Luis sobre o 
combustível, o vereador Mauricio manifestou sua discordância parcial, argumentando que, 
pela sua experiência de trabalho de seis anos em posto de combustível, informou que o 
contato/manuseio com a gasolina é perigoso, considerando ser arriscado armazenar a 
gasolina nos tanques que estão no setor de obras, representando isso um risco para a 
população, principalmente para as pessoas que moram próximas ao setor de obras. 
Quanto a questão também levantada pelo vereador Luis sobre a realização de processo 
licitatório para compra de gasolina, o vereador Mauricio apontou que se houver processo 
licitatório nenhuma empresa de Cândido Godói terá condições de concorrer e assim o 
dinheiro que é destinado à licitação vai para fora do Município, situação contrária do que 



acontece quando o abastecimento é realizado diretamente nos postos de gasolina do 
Município. O vereador argumentou também que ao se fazer um cálculo aprofundado deve-
se levar em conta o retorno de tributos para o Município, acreditando que realizando 
processo licitatório ou comprando no município praticamente não há muita diferença de 
preços. Sustou que o Executivo deve analisar e concluir até que ponto é viável a compra 
de combustível por processo licitatório, estando atento aos riscos que isso pode oferecer à 
segurança de todos os munícipes. Finalizou agradecendo o espaço e desejando a todos 
um bom retorno e uma ótima semana. Seguindo, a oitava a falar foi a Vereadora Iolanda 
Isabel Seibel Ludwig, do PP, que saudou a presidente, os vereadores, os funcionários da 
Casa, o público presente na sessão e os ouvintes da Rádio Gêmeos. A vereadora 
parabenizou o vereador Mauricio pela colocação feita pelo mesmo acerca do processo de 
licitação para compra de gasolina. Falou que os demais vereadores deveriam buscar se 
informar melhor para evitar equívocos, afirmando, por exemplo, a não existência de 
licitação compra de combustível, sendo que, segundo a vereadora, teve a licitação nº 
02/2014, que realizada em 03 de janeiro de 2014, para compra de gasolina e diesel S10, e 
também a licitação nº 01/2014, realizada no dia 02 de janeiro de 2014, para compra de 
diesel B S500. Em prosseguimento a vereadora Iolanda parabenizou a Administração 
Municipal, que através das secretarias da Educação, da Saúde e da Assistência Social 
realizaram um, segundo a mesma, belo trabalho e organizaram as atividades educativas, 
culturais e preventivas que fizeram parte dos eventos da Semana do Município iniciado no 
dia 27/09 com encerramento no dia 16/10. Parabenizou também o empenho do setor de 
obras na recuperação das pontes e estradas, estragos estes ocorrido pelas fortes chuvas. 
Finalizou agradecendo o espaço, deixando um abraço e desejando uma ótima semana a 
todos. Concluindo, a Presidente Miriam agradeceu pela presença do público - senhor 
Sérgio representante da Comunidade da Linha Secção “A”, Rosmaite e Estanislau 
representantes da Linha Cascata, Ademir Kieling e os colegas vereadores. Informou que o 
Projeto de Resolução nº 06/2014 aprovado na presente sessão é fruto da economia 
realizada por todos os vereadores durante o ano, lembrando que mais entidades deverão 
ser beneficiadas caso sobrem mais recursos até dezembro. A Presidente Miriam 
mencionou também que com a aprovação desse Projeto de Resolução o Poder Legislativo 
abriu mão de R$ 60.000,00 do seu orçamento vigente para o exercício de 2014, para que 
em seguida o Poder Executivo possa realizar o repasse às dez Associações do Município 
respectivamente indicadas. Não havendo mais assuntos a tratar, a Presidente Miriam 
Lourdes Bertolo Berres deu por encerrada a presente Sessão Ordinária, desejando um 
bom retorno a todos. Plenário Vereadora Marisa C. R. Rohleder, a Presidente, aos 20 dias 
do mês de outubro de 2014. 
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