
Ata 
SÍNTESE DA VIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE VEREADORES DE CÂNDIDO GODÓI, REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 
2014, CORRESPONDENTE À SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA 
SEGUNDA LEGISLATURA DE CÂNDIDO GODÓI – Aos 15 (quinze) dias do mês de 

dezembro de 2014, às 19h (dezenove horas), a Presidente, Vereadora Miriam Lourdes 
Bertolo Berres, mencionou que a ata da vigésima primeira Sessão Ordinária do ano de 
2014, conforme o Regimento Interno desta Casa esteve publicada no mural desde o dia 08 
de dezembro 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: Milton Thomas, Vilmário Jorge Szynwelski, Luis Noschang, Pedro Afonso 
Trapp, Maurício Klein Gonçalves, Mauri José Klein, Iolanda Isabel Seibel Ludwig e 
Adalberto José Strieder. Saudou também a secretária Patrícia Braun, o assessor jurídico 
Protásio José Hilgert, e os representantes das entidades presentes na 
sessão. CORRESPONDÊNCIAS:Em seguida foi lida a seguinte correspondência 
recebida: Ofício do Sr. Roque Gilberto Bourscheid informando que retornará às atividades 
da vereança a partir do dia 01 de janeiro de 2015. GRANDE EXPEDIENTE: O Vereador 
Luis Noschang, líder do PMDB, saudou a presidente, os colegas vereadores, o assessor 
jurídico, a secretária e os presentes na sessão. Saudou também os ouvintes da Rádio 
Gêmeos, estendeu um abraço e desejou a todos uma boa sessão. Agradeceu o espaço. O 
Vereador Vilmário Jorge Szynwelski, líder do PT, saudou a Presidente, os colegas 
vereadores, o assessor jurídico Protásio, a secretária Patrícia e os representantes das 
entidades presentes na sessão para acompanhar a votação do projeto de lei que 
beneficiará as associações do município de Cândido Godói. Saudou também os ouvintes 
da Rádio Gêmeos. Finalizou agradecendo o espaço. O vereador Pedro Afonso Trapp, líder 
do PSB, agradeceu o espaço. O Vereador Adalberto Strieder, líder do PP, saudou a 
presidente, os colegas vereadores, o assessor jurídico, a secretária, os representantes das 
entidades que serão beneficiadas na presente sessão com repasse de recursos 
financeiros. Saudou ainda os ouvintes da Rádio Gêmeos. Desejou uma boa sessão a 
todos e agradeceu o espaço. PROJETOS DO PODER EXECUTIVO 
APRESENTADOS: Projeto de Lei nº 101/2014 – Dispõe sobre repasse financeiro a 
entidades sem fins lucrativos do Município; Projeto de Lei nº 102/2014 – Altera a redação 
do art. 1º e 4º da Lei 2.060/2009; Projeto de Lei nº 103/2014 – Dispõe sobre cemitérios e 
serviços funerários no Município de Cândido Godói e dá outras providências; Projeto de 
Lei nº 104/2014 – Autoriza o recebimento de bem imóvel pelo município, a título de 
doação; Projeto de Lei nº 105/2014 - Abre crédito especial no orçamento municipal 
vigente no valor de R$ 108.000,00; Projeto de Lei nº 106/2014 – Abre crédito suplementar 
no orçamento municipal vigente no valor de R$ 68.125,00. A presidente Miriam consultou 
os líderes de bancada acerca dos projetos de lei nº 101, 105 e 106 de 2014, perguntando 
acerca da possibilidade de votação dos mesmos na presente sessão. Os líderes das 
bancadas manifestaram concordância em votar os projetos de lei 
mencionados. PROJETOS DO PODER EXECUTIVO COM PARECER (votados):Projeto 
de Lei nº 063/2014 - Dispõe sobre fixação de área urbana do Município. – Aprovado por 
unanimidade de votos. Projeto de Lei nº 097/2014 - Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a denominar servidão de passagem. – Aprovado por unanimidade de 
votos. Emenda nº 13/2014 ao projeto de lei 098/2014 – Aprovada por 5 votos 
favoráveis e 4 votos contrários. Projeto de Lei nº 098/2014 com a emenda nº 
13/2014 – Orça a receita e fixa a despesa do município de Cândido Godói para o exercício 
financeiro de 2015. – Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei nº 
101/2014 – Dispõe sobre repasse financeiro a entidades sem fins lucrativos do 
Município. – Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei nº 105/2014 - Abre 
crédito especial no orçamento municipal vigente no valor de R$ 108.000,00. – Aprovado 
por unanimidade de votos. Projeto de Lei nº 106/2014 – Abre crédito suplementar no 
orçamento municipal vigente no valor de R$ 68.125,00. – Aprovado por unanimidade de 
votos.MATÉRIA DO PODER LEGISLATIVO: PROJETOS DE RESOLUÇÕES DO 



PODER LEGISLATIVO PARA VOTAÇÃO: Projeto de Resolução nº 08/2014 – Institui 
ponto facultativo no âmbito do Poder Legislativo.– Aprovado por unanimidade de votos. 
Projeto de Resolução nº 09/2014 – Determina expediente diferenciado no âmbito do 
Poder Legislativo. – Aprovado por unanimidade de votos. PROPOSIÇÕES:Mesa 
Diretora: - Moção:solicita que o Poder Legislativo envie MOÇÃO parabenizando a Sra. 
Samara Letícia Wobeto pelo lançamento do seu 1º livro: Poesias de Minha Infância, 
realizado no dia 12/12/2014 no CTG Sentinela da Coxilha. – Aprovada por unanimidade 
de votos. - Pedido informação nº 47:solicita que o Poder Executivo forneça cópia das 
notas de compra do mês de outubro de 2014 de medicamentos adquiridos da 
CISMISSÕES - Consórcio Intermunicipal de Saúde.– Aprovado por unanimidade de 
votos. Vilmário Jorge Szynwelski: - Indicação: Indica ao Poder Executivo Municipal 
que, através do setor competente, tome providencias a fim de escoar a água que acumula-
se em dias de chuvas desembocando na propriedade do Sr. Gilmar Kotz, solucionando o 
problema com a instalação de tubos de concreto para canalização e escoamento da 
água. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O primeiro a falar foi o vereador Luis Noschang, líder 
do PMDB. Saudou a presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes 
da Rádio Gêmeos. O presente vereador apenas estendeu um abraço de reconhecimento e 
expressou votos de Feliz Natal e Próspero 2015 a todos os munícipes godoienses. No 
mais 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 assessor jurídico 
Protásio, a secretária Patrícia, o público presente na sessão e em especial aos ouvintes da 
Rádio Gêmeos. Iniciou seu pronunciamento desejando um Feliz Natal e um Próspero Ano 
de 2015 a toda população de Cândido Godói. Disse que no ano de 2014 foram realizados 
bons trabalhos no Poder Legislativo e parabenizou a Presidente Miriam pelo belo trabalho 
realizado durante sua presidência e também o assessor jurídico pelo bom 
assessoramento. Finalizou desejando um bom retorno a todos. Agradeceu o 
espaço.  Por terceirofalou o vereador Vilmário Jorge Szynwelski, líder do PT, que saudou 
a presidente, os colegas vereadores, a secretária, o assessor jurídico, os representantes 
das associações e o senhor Ademir Kieling presentes na sessão. Iniciou seu 
pronunciamento parabenizando todos os vereadores pela aprovação do projeto de lei que 
contemplou praticamente todas as sociedades/entidades do município de Cândido Godói. 
Disse ainda que considera ser essa a forma mais justa de distribuição do dinheiro público, 
pois contempla jovens, idosos, sociedades. Acredita que os valores que serão repassados 
às entidades serão bem investidos pelas mesmas. Em seguida, o vereador Vilmário fez 
referência a moção anteriormente realizada, lembrando que a jovem Samara Letícia 
Wobeto conta com apenas 14 anos de idade e já lançou o seu 1º livro e para alegria de 
todos ela já está iniciando o próximo. Parabenizou a escritora Samara e seus pais Valdir e 
Vanice Wobeto e disse que tudo isso é fruto de uma boa educação. Em seguida lembrou 
que a professora Cátia Regina Damer, juntamente com a estudante Débora Wappler, seu 
pai e o diretor do Instituto Estadual de Educação Cristo Redentor, o Sr. Osmar Mallmann 
irão à Brasília para a etapa final da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro. 
Disse ainda que todos estão na torcida para a conquista da medalha de ouro e que essa 
conquista será um marco que deixará Cândido Godói em destaque. O vereador disse que 
na presente sessão foi aprovado um importante projeto de lei que se refere a loteamento e 
urbanização (Projeto de Lei nº 063/2014). Solicitou ao Poder Executivo que faça um 
esforço para legalizar as documentações dos terrenos da Vila Esperança, pois são 
moradores que também contribuem com impostos e merecem a legalização dos 
documentos. O Vereador Vilmário finalizou agradecendo pela boa convivência tida com os 
colegas vereadores durante os nove meses que assumiu os trabalhos no ano de 2014 no 
Poder Legislativo. Desejou um bom retorno às atividades da vereança para o Sr. Roque 
Gilberto Bourscheid. Por fim, desejou um Feliz Natal e um Próspero ano de 2015 a todos e 
agradeceu pelo espaço. O quarto a falar foi o vereador Pedro Afonso Trapp, líder do PSB, 
que saudou a presidente, os colegas vereadores e os representantes das associações 
presentes na sessão. O vereador disse ser um pouco incomum se auto avaliar, entretanto, 
mencionou que o ano de 2014 foi bom, ano em que o Poder Legislativo de Cândido Godói 
conseguiu repassar recursos significativos às vinte e três entidades. Mesmo com todo o 
volume de repasse, o vereador mencionou que ainda sobrará um saldo de 



aproximadamente R$ 130.000,00 para o Poder Executivo investir onde considerar 
necessário. Quanto à moção comentada pelo vereador Vilmário sobre o lançamento do 1º 
livro da jovem Samara, o vereador Pedro disse que a mesma além de ser escritora é ótima 
declamadora de poesias. O Município de Cândido Godói tem motivo para se orgulhar, pois 
tem duas jovens talentosíssimas (se referiu à Débora Wappler e à Samara L. Wobeto). No 
mais desejou um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo a todos. Agradeceu o espaço. 
A quinta a falar foi a vereadora Iolanda Isabel Seibel Ludwig, do PP, que saudou a 
presidente, os vereadores, a secretária Patrícia, o assessor jurídico, o público presente na 
sessão e também os ouvintes da Rádio Gêmeos. Dando início parabenizou a todos os 
colegas vereadores pelo excelente trabalho realizado durante o ano de 2014 na Câmara 
de Vereadores. Disse que não estão fazendo nada além do seu dever de vereador, que é 
o de fiscalizar e ajudar a população godoiense. A vereadora disse ser muito gratificante 
realizar as tarefas corretamente e com transparência. Continuando disse estar feliz e muito 
orgulhosa com a manchete divulgada no jornal A Gazeta do Povo do dia 12/12/2014 em 
que o município de Cândido Godói foi premiado pelas boas práticas de transparência na 
internet, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS). De todo o Estado do RS 
só 39 municípios estão incluídos nesta lista e somente duas Câmaras de Vereadores com 
menos de 10.000,00 habitantes constam nessa lista. Sugeriu que o Poder Legislativo de 
Cândido Godói estudasse uma forma de conseguir também mostrar as economias para a 
população e aí poder constar também entre as Câmara de boas práticas de transparência. 
Salientou que as pessoas generalizam os políticos pela maldade, má vontade, pela 
corrupção, mas o município de Cândido Godói foi contemplado com o prêmio acima 
mencionado. A vereadora disse ainda que a partir de 2013 houve uma mudança de 
gestão, mudaram o sistema de compra, que antes se fazia por carta convite e que agora 
só é realizado por pregão e licitação, isso significando uma total transparência. Estendeu 
um abraço a todos os munícipes e aos colegas vereadores e desejou um Feliz Natal e 
Próspero Ano Novo. Parabenizou a Presidente Miriam pelo bom trabalho realizado no 
corrente ano e também o vereador Vilmário que está saindo, pois voltará ao cargo o 
vereador Roque G. Bourscheid. Em seguida agradeceu o espaço. O sexto a se manifestar 
foi o vereador Mauricio Klein Gonçalves, do PP, que saudou a presidente, os colegas 
vereadores, os funcionários da Casa, o público presente na sessão e os ouvintes da Rádio 
Gêmeos. Dando continuidade, o vereador Mauricio comentou que o ano de 2014 está se 
encerrando e que foi um ano importante e de muitas conquistas. Disse que considera o 
presente ano mais um aprendizado para sua vida, pois o vereador é o mais jovem entre o 
grupo. Disse que busca a todo momento se aperfeiçoar, procurando conhecimento, 
analisando e votando os projetos de lei. Lembrou que analisaram mais de 100 projetos de 
lei que o Poder Executivo encaminhou à Câmara no presente ano, além das Resoluções e 
Emendas apresentadas e votadas. Mencionou que tudo isso contribuiu para seu 
crescimento pessoal. Lembrou que os vereadores estão sempre à disposição da 
população. Finalizou desejando um Feliz Natal e Próspero Ano Novo a todos. Agradeceu o 
espaço. Seguindo, o sétimo a falar foi o vereador Adalberto José Strieder, líder do PP, 
que saudou a presidente, os vereadores, os ouvintes da Rádio Gêmeos e os 
representantes das entidades presentes na sessão. Em prosseguimento o vereador 
lembrou que no dia 08/12 foi publicado um comunicado informando que o INCRA deve ser 
atualizado na forma de pagamento até dia 15/01/2015. Lembrou que todos produtores 
godoienses que possuem o INCRA devem procurar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
para realizar o recadastramento. A partir de 2015 o INCRA será anual e as declarações 
deverão ser feitas no mês de setembro. Em seguida falou sobre seu voto contrário à 
emenda nº 13/2014 ao projeto de lei nº 098/2014, sustentando que na sua opinião seria 
muito mais conveniente e acessível construir o Centro Administrativo (poder Executivo 
juntamente com o Poder Legislativo). Parabenizou a passagem do vereador Vilmário e 
desejou sucesso ao mesmo. Também parabenizou a Presidente Miriam pelo excelente 
trabalho realizado no corrente ano. Finalizou desejando um Feliz Natal e Próspero Ano 
Novo repleto de paz, alegria e prosperidade a todos. Agradeceu o espaço. O oitavo a se 
manifestar foi o vereador Mauri José Klein, do PP, que saudou a presidente, os colegas 
vereadores, o assessor jurídico Protásio, a secretária Patrícia e o público presente na 
sessão, os presidentes das associações que vieram assistir a votação do projeto de lei 



referente ao repasse de recursos financeiros às associações. Saudou também os ouvintes 
da Rádio Gêmeos. Iniciando seu pronunciamento lembrou que dia 05/12 participou da 
reunião com o Poder Executivo juntamente com os presidentes das associações. Na 
referida reunião foi repassada toda sistemática a que as comunidades devem se submeter 
para fazer jus a esse recurso financeiro que foi aprovado na presente sessão. Após essa 
reunião algumas pessoas questionaram o vereador Mauri sobre a veracidade sobre o 
comentário pessoal do vereador Luis realizado na sessão anterior, referente aos preços 
elevados das lavagens de veículos da Administração Municipal. O vereador Mauri 
concordou com o vereador Luis, dizendo que os preços das lavagens são realmente 
elevados. Disse ainda que entrou em contato com o Executivo e o mesmo disse que essa 
informação procede, no entanto, disse que foi realizada uma tomada de preços, havendo 
apenas o oferecimento do serviço por uma empresa, justificando o estabelecimento do 
referido valor. O Poder Executivo disse que vai priorizar uma nova tomada de preço para o 
ano de 2015 para solucionar esse problema. O vereador Mauri disse que não há dinheiro 
para “jogar para cima” e acredita que essa expressão usada pelo vereador Luis na sessão 
anterior não foi apropriada. Em seguida reforçou o pronunciamento da vereadora Iolanda 
referente ao prêmio que o Poder Executivo recebeu pelas boas práticas de transparência 
na internet aproveitando para parabenizar a Administração Municipal pela premiação 
dizendo ser esse um fato muito importante e interessante para o município de Cândido 
Godói. Referiu ainda que com a transparência e contenção de gastos, as contas da 
Administração Municipal estão em dia e o prefeito municipal vai conseguir fechar o ano 
com as contas em dia, sem deixar as máquinas paradas, lembrando que no interior os 
trabalhos continuam sendo realizados, relacionando patrolamentos e reformas de pontes. 
O vereador Mauri argumentou que em anos anteriores o setor de obras já parava no mês 
de outubro ou novembro e no presente ano a Administração está conseguindo concluir o 
orçamento adequadamente mas com as máquinas trabalhando, mesmo no mês de 
dezembro, de modo que parabenizou mais uma vez o Executivo. Finalizou desejando um 
Feliz Natal e Ano Novo para sua esposa Marlise, seus filhos Bruno e Keila e em nome 
deles estendeu as felicitações a todas as famílias de Cândido Godói. Agradeceu o 
espaço. Em seguida a Presidente Miriam solicitou que o vice-presidente do Poder 
Legislativo, o vereador Milton Thomas, presidisse a mesa para dar continuidade aos 
trabalhos. Seguindo, a nona a falar foi a vereadora Miriam Lourdes Bertolo Berres, que 
saudou o presidente substituto, na pessoa do vice-presidente Milton Thomas, os colegas 
vereadores, o vereador Vilmário que assumiu a vereança em abril do presente ano e que 
deixará a Casa no final de 2014, a secretária Patrícia, o assessor jurídico Protásio que a 
assessorou durante o corrente ano. Saudou também o público presente na sessão, os 
senhores Ermelino Correa (Telo), o Sr. Ademir Kieling e os representantes das 
associações. Primeiramente a vereadora Miriam disse que foi uma surpresa para a mesma 
assumir a Presidência do Poder Legislativo, no entanto, acredita que foi um ano bom, de 
aprendizado e que valeu muito a pena. Mencionou que no presente ano todos os 
vereadores conseguiram realizar um bom trabalho no município de Cândido Godói. Em 
seguida reforçou o que já havia afirmado em sessões anteriores, dizendo que a população 
é fiscal dos vereadores e que deve cobrar sempre que for necessário. Falou que no 
presente ano houve vários projetos bons e que os mesmos fazem com que o município 
cresça. Lembrou que no ano de 2014 foram realizadas três sessões solenes e duas 
sessões ordinárias nos interiores. Em relação ao montante de 7% em relação ao 
orçamento total do município que o Poder Legislativo gerenciou durante o ano de 2014, 
acredita que todos os vereadores conseguiram administrar muito bem os recursos, 
podendo assim, fazer com que sobrasse um saldo considerável, possibilitando a 
disposição de recursos financeiros ao Executivo com a sugestão de o mesmo repassar a 
entidades. Lembrou que mesmo com a disponibilização de recursos, um valor expressivo 
irá remanescer que será transferido ao Poder Executivo, para ser utilizado onde for 
necessário, seja na saúde, educação ou em obras. A vereadora acredita que o Poder 
Executivo fará bom uso desse valor. Convidou ainda a população para participar da 
programação do Natal Luz. Finalizou desejando a todos os munícipes, colegas 
vereadores, funcionários da Casa um Feliz e Abençoado Natal e que o ano de 2015 seja 
próspero de paz, sucesso e de bons frutos. Agradeceu o espaço. Dando prosseguimento, 



o presidente substituto Milton Thomas informou que após encerramento da presente 
sessão ordinária haverá um pequeno intervalo e em seguida será realizada uma Sessão 
Especial para eleição da Mesa Diretora de 2015 e também para apresentação dos titulares 
e suplentes das Comissões Permanentes para 2015. Não havendo mais assuntos a tratar, 
o vice-presidente Milton Thomas exercendo as funções de presidentedeu por encerrada a 
presente Sessão Ordinária, desejando um bom retorno a todos. Plenário Vereadora Marisa 
C. R. Rohleder, a Presidente, aos 15 dias do mês de dezembro de 2014. 
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