
 

1 
 

SÍNTESE DA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE CÂNDIDO GODÓI, REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2017, 

CORRESPONDENTE À PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA TERCEIRA 

LEGISLATURA DE CÂNDIDO GODÓI – Aos 17 (dezessete) dia do mês de abril de 2017, às 

19h (dezenove horas), no Plenário Vereadora Marisa C. R. Rohleder, o presidente Valdir saudou os 

seguintes Vereadores presentes: Jaime Luiz Welter, Darlene Rohleder, Irmi Teresinha Lunkes 

Angst (Mika), Alberto Royer, Luis Noschang, Hilda Kronbauer (Nena), Abel Hartmann e Alcidio 

Seleprim. Saudou ainda os presentes na sessão, a assessoria jurídica, as funcionárias da Casa e os 

ouvintes da Rádio Gêmeos. TRIBUNA POPULAR: Conforme solicitação do ofício nº 01/2017, os 

Senhores Cleudir Luis Sturmer, presidente e Carlos Nunes, tesoureiro, da Associação Comunitária 

de Rádio Difusão da Terra dos Gêmeos Cândido Godói fizeram uso da palavra abordando o 

seguinte tema: a Rádio Comunitária e sua missão. Na oportunidade, o Sr. Cleudir desejou boa noite 

a todos, saudou em especial o presidente da Casa, Sr. Valdir e em nome dele saudou todos os 

vereadores do Poder Legislativo e os demais colaboradores da Casa. Saudou ainda de forma 

especial e carinhosa os associados da Rádio presentes na sessão, colaboradores que trabalham de 

forma direta e indireta pela Rádio. Primeiramente agradeceu o Sr. Valdir pelo espaço cedido na 

tribuna popular. Disse que a tribuna é um espaço importante para que a comunidade possa vir e 

também se manifestar. Disse ser importante falar um pouco da história da Rádio Gêmeos e o 

objetivo desta tribuna é para falar dos debates que ocorreram a partir de uma reunião que tiveram 

nesta Casa Legislativa, das manifestação nas redes sociais, e também de forma mais acentuada na 

comunidade. Foi decidido ocupar este espaço primeiramente para esclarecer tanto para os 

vereadores como também para os ouvintes da Rádio Gêmeos, um pouco o grande objetivo e a 

missão da Rádio comunitária, e ao mesmo tempo trazer um pouco da história, do início, desta 

conquista. Em 2011 foi iniciado o processo, quando veio o comunicado de que Cândido Godói 

poderia ter uma rádio comunitária, e tão logo na época o poder Executivo mobilizou as entidades 

numa grande reunião no gabinete onde se discutiu a organização desta rádio comunitária, e a partir 

daí o conjunto das entidades contribuíram para que a rádio comunitária acontecesse. A rádio 

comunitária ela é uma associação, onde no mínimo tem que ter seis CPFs, seis pessoas físicas para 

ela se tornar uma associação e encaminhar o processo. A Rádio Gêmeos tem 41 associados que 

participam da organização e também de forma especial na manutenção financeira desta Rádio. Foi 

gasto um bom tempo só na documentação, construção do estatuto, na papelada, nas assinaturas para 

em seguida o processo ser encaminhado junto ao Ministério das Comunicações para conseguir a 

autorização. A autorização de funcionamento da rádio tem validade até 2025. Em janeiro de 2025 

será preciso encaminhar a renovação da rádio comunitária, feita esta documentação, o processo 

legal. A segunda etapa foi organização e a estruturação da Rádio que por sinal foi bem dolorosa. 

Em seguida o Sr. Carlos desejou boa noite a todos, saudou de forma especial o presidente da Casa, 

Sr. Valdir, os (as) vereadores (as), o procurador da casa, Sr. Sidinei, as secretárias, o público que 

assiste a sessão. Saudou ainda os associados e de uma forma muito carinhosa os ouvintes da Rádio 

Gêmeos. Num primeiro momento falou que quando foi convidado para fazer parte da comissão da 

diretoria representando a ACI fez com muito gosto, porque era um sonho antigo da comunidade. Na 

época foi formado a comissão, a diretoria pelo Sr. Édio Fiorentini que representava a entidade 

Fórum de LIS, que foi o presidente, Carlos Nunes representando a ACI, Cleudir a ACI, Osmar 

Mallmann o Instituto Cristo Redentor, a Sra. Estela Borscheidt a ACI e a Sra. Teresinha Spies 

representando o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Relatou que ao tentar colocar a Rádio no ar, o 

primeiro espaço físico foi ao lado da ACI, no prédio do Gilberto Kerkhoff, num segundo momento 

para tentar melhorar e por causa do link, a rádio mudou-se pro Ginásio Municipal, logo abaixo a 
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torre. Devido a duas quedas de luz que acabou queimando toda a aparelhagem da rádio tiveram que 

voltar para o antigo endereço e aí começaram a transmitir via LTR. No momento as novas 

instalações da rádio são ao lado da Prefeitura, espaço cedido pelo Estado, sem custos de aluguel. A 

rádio comunitária emprega duas pessoas, tem a colaboração de três voluntários que fazem os 

programas e recebem comissões e todas as atividades da auditoria são feitas de forma voluntária, de 

coração. Teve pessoas, entidades, que cofiaram no projeto da rádio, que investiram e acreditaram na 

ideia e que tiraram dinheiro do bolso para colocar a Rádio Gêmeos no ar. O Sr. Ademir Kelm 

forneceu três mil reais que tirou do bolso para ser comprado os instrumentos da rádio, Sr. Cesar 

Schein, que hoje é o vice tesoureiro, tirou dois mil e setecentos reais do bolso e acreditou nesse 

projeto, Sr. Valdi Goldschmidt tirou três mil reais do bolso, Sr. Eloi Rockenbach tirou mil reais do 

bolso, Sr. Andre Kelm doou um computador novo com CPU e todo material para torre no valor de 

três mil reais, a empresa Masterplan doou, através do projeto estrutural da torre, oitocentos reais, Sr. 

Marcos Ander, que fabricou a torre, deu toda mão de obra no valor de mil e quinhentos reais, o CFC 

DL ajudou com quinhentos reais, a ACI com mil reais, o STR com mil reais, a Paroquia Nossa 

Senhora da Dores com três mil quatrocentos e oito reais com vinte centavos, Paroquia Matriz um 

mil quatrocentos e oitenta e dois reais, o Sr. Vicente Czycza ajudou com dois mil cento e sessenta e 

seis reais, totalizando em R$ 24.914,20. A rádio já tem a pintura doada, bem como já tem mais dois 

microfones também doados, a pessoa não quis se manifestar.  A rádio tem dois link no valor de R$ 

7.000,00, 3 mesas de som cada uma custando R$ 1.000,39, uma impressora, três computadores que 

totalizam R$ 3.650,00, quatro microfones de primeira linha no valor de R$1.000,00, seis cadeiras, 

mobiliário no valor de R$ 1.950,00, três cadeiras giratórias totalizando R$ 700,00, um ar Split R$ 

1,200,00, dois aparelhos celular no valor de R$ 250,00, maleta de transmissão que no momento está 

sendo pouco usada no valor de R$ 890,00, um bebedouro de R$ 200,00, dois  aparelhos de telefone 

fixo de R$ 150,00, totalizando um patrimônio de R$ 21.591,17. Em seguida o Sr. Carlos apresentou 

o balancete do mês de março da rádio: Entradas no mês no valor de R$ 5,148,00, saídas no valor de 

R$ 4,721,58, saldo positivo de R$ 426,39. Atualmente a rádio comunitária é sustentável mas ela 

corre muitos riscos, pois os aparelhos queimam e é preciso mantê-la, por esse motivo estão pedindo 

apoio por todos lugares. O objetivo, a proposta para melhorar a rádio comunitária, já que há a mala 

de transmissão e não está sendo usada, é poder fazer um trabalho junto as comunidades do interior, 

transmitir eventos, comemorações, realizar um trabalho junto as Igrejas transmitindo cultos, missas, 

trabalhos evangélicos, fazer entrevistas e questionamentos junto ao Legislativo, tendo pareceres dos 

vereadores, propostas, projetos encaminhados, ter a hora do vereador, transmitir todos os eventos do 

município, mas para isso seria necessário contratar mais um funcionário. Poder também realizar o 

isolamento acústico do estúdio custa aproximadamente R$ 7 mil reais e melhoraria muito a 

qualidade dos programas. Há ainda a troca de equipamento eletrônico, manutenção que várias vezes 

dão problemas, isso é normal, pois a vida útil de uma mesa de som é de um ano. Encerrando o Sr. 

Carlos deixou a seguinte mensagem: “tudo passa, nós também passamos, mas poderíamos realizar 

ações boas e produzir frutos para outras gerações, só depende de nós”. Agradeceu o espaço cedido 

pelo Sr. Valdir Theisen, espaço esse que é muito importante. Se colocou à disposição para eventuais 

dúvidas se for necessário. Em seguida o Sr. Cleudir mencionou que esse foi um resumo, um pouco 

da caminhada da rádio que com certeza não foi fácil. O grupo fundador começou com quinze sócios 

e hoje são 41 sócios, mas a rádio não transmite só pros 41 sócios, ela hoje atinge a grande maioria 

da comunidade godoiense, por isso se pode afirmar que ela é totalmente comunitária. É preciso 

motivar o espírito comunitário para ganhar no desenvolvimento da comunidade e possibilitar o 

acesso de forma mais democrática. A rádio comunitária pratica valores de 30 a 40 por cento do que 

uma rádio comercial cobra, atualmente os valores são muitos acessíveis para o empreendimento 
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poder divulgar a sua empresa, para uma entidade poder ter um programa. Os valores são justamente 

para facilitar democraticamente o acesso ao meio de comunicação através da rádio comunitária. 

Destacou as parcerias que tiveram com o Poder Executivo e Legislativo, agradecendo o ex-prefeito 

Guerino que sempre recebeu bem, sempre fez as parcerias com a rádio, da mesma forma a Câmara 

de Vereadores. Todos devem ir de encontro as entidades, escutar o que elas tem a dizer, isso é 

muito importante, e para isso é necessário pensar e tirar um pouco “os óculos partidário” e olhar 

afundo a essência das entidades, qual é o objetivo, qual é a missão delas, isso falta para todas as 

liderança fazer um pouco este trabalho e é preciso ter debates saudáveis e a rádio quer contribuir 

neste espaço. Referente a publicação nas redes sócias, foi feita a partir da audiência que se teve. O 

Sr. Cleudir disse que talvez foi infeliz como foi dito, mas foi um grande desabafo porque se 

sentiram bastante indiferentes naquele dia. Sugeriu que talvez se tenha mais tempo quando se 

recebe entidades para conversar, debater o assunto. A rádio é inteiramente comunitária e ela está 

aqui para agregar no desenvolvimento das entidades, do povo, levando informações para todos.  

Para finalizar entregaram uma ficha para cada vereador para que possam se associar a rádio, pois a 

rádio precisa de pessoas que pensam em nossas entidades, que venham com ideias. Agradeceu o 

espaço. O vereador Valdir fez um pequeno esclarecimento e disse que foram criticados em redes 

sociais sem terem culpa, porque em nenhum momento disse ou deixou transparecer que a Câmara 

não quer contribuir com a rádio. Em seguida leu o comentário do ex-presidente da Câmara de 

Vereadores de 2013, Sr. Roque Gilberto Bousrcheid, na rede social (facebook), que dizia o 

seguinte: “Se hoje a Câmara tem somente 4% de orçamento de repasses do Executivo ao 

Legislativo, vale lembrar que em 2013 tivemos apenas 3% de repasse”, o vereador Valdir 

esclareceu que na verdade não era 3% e sim 3,91%. o orçamento da Câmara em 2013. No 

comentário ainda dizia o seguinte: “repassamos recurso para a rádio e, inclusive para o CTG e o 

Clube Tamoio.” O vereador Valdir esclareceu que em 2013 não foi repassado nada de recurso para 

Rádio Gêmeos e sim foi repassado R$ 6.000,00 para o Associação Cultural e Esportiva Clube 

Tamoio e R$ 6.000,00 para o CTG Sentinela da Coxilha, mas em compensação o presidente ou 

Câmara ficou devendo 6 meses de aluguel (locação do prédio Câmara) que foi pago com o 

orçamento de 2014 com a presidente Miriam.  Em seguida o vereador Abel saudou o presidente, a 

assessoria jurídica, as funcionárias da Casa, o presidente da Rádio, os associados e demais pessoas 

presentes na sessão. Disse que como colocou em uma sessão passada defende a transmissão da 

sessão pela rádio Gêmeos, onde muitos de seus eleitores escutam a sessão, afirmou que desta 

maneira toda a população fica sabendo o que acontece na Casa Legislativa. Agradeceu o espaço. 

Após o vereador Jaime saudou o presidente, os colegas vereadores, o presidente da Associação 

Rádio Gêmeos e o tesoureiro Carlos e demais pessoas presentes na sessão. Disse que quando se 

forma uma associação e quando uma pessoa se associa, ninguém o faz sem algum interesse e 

objetivo. Disse ainda que a Rádio é comunitária porque ganharam do Ministério da Comunicação a 

concessão de instalação no município, sem custos. Lembrou que todos devem saber, que quem deve 

manter a associação são os seus associados, e o que foi publicado na rede social foi um desrespeito 

por parte do presidente da Rádio. Destacou que na conversa que teve, juntamente com o presidente 

da Câmara, com o presidente da Rádio e o tesoureiro da rádio, em nenhum momento foi negado 

algum tipo de apoio. E como já foi colocado pelo presidente da Casa no presente ano a Câmara tem 

apenas 4% de orçamento, pois no final do ano passado os vereadores da frente democrática 

reduziram de 7% para 4% o orçamento, enquanto nos três últimos anos se teve o orçamento cheio. 

Disse que com o que foi escrito na facebook, as pessoas entendem o que é a rádio comunitária, 

discordando do tesoureiro da rádio que diz, que a rádio é da comunidade, pois ela é sim da 

associação rádio Gêmeos. Disse que não sabe o objetivo da rádio, mas que deve ser fazer algo pela 
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comunidade. Parabenizou a diretoria por ter conseguido no início pessoas que ajudaram 

voluntariamente com dinheiro, recurso particular. Lembrou que a Câmara ajudou três anos com um 

valor significante, e da maneira que está sendo colocado, parece que o Poder Público tem a 

obrigação de sustentar a rádio comunitária. A maneira que foi exposta no facebook, dizendo que em 

troca do repasse seria feitas as transmissões da sessão, é uma forma ilegal, pois órgão público não 

pode contratar, pagar valores, apenas pode repassar em forma de apoio cultural. Registrou que em 

pesquisa realizada à municípios vizinhos, nenhuma prefeitura sustenta a rádio comunitária, mas sim 

seus associados. Lembrou que se a RBS quiser transmitir as sessões, pode, pois é público para quem 

quiser transmitir. Em seguida a vereadora Hilda parabenizou o presidente da Rádio e sua direção 

pelo serviço nobre e voluntário que estão prestando a comunidade. A Rádio Gêmeos, apesar das 

suas dificuldades (e mesmo que alguns não queiram) hoje se transformou numa das marcas 

positivas da cidade. Possui abrangência limitada, mas através da internet consegue atingir o mundo, 

exemplo: Filhos desta terra que estão na Suíça mandam abraços à sua família através da Rádio 

Gêmeos pela internet. Em seguida a vereadora disse que quando nesta Casa pediu apoio financeiro à 

Rádio, foi no sentido de estudar alternativas possíveis e viáveis. Posteriormente perguntou e propôs 

se há a possibilidade da Rádio convidar o Legislativo e o Executivo Municipal para sentarem na 

mesma mesa para discutirem e assumirem compromissos com a Rádio. Em seguida o presidente da 

Rádio, Sr. Cleudir disse que tiveram uma audiência na semana passada com o Tribunal de Contas 

do Estado, referente aos repasses as associações das rádios comunitárias, onde lhes foi colocado que 

pode ser feito o repasse, mas cabe ao Executivo e Legislativo ver a forma correta e legal. Até o ano 

passado era feito através de convênios, mas estes não são mais indicados. Disse que o TCE tem o 

Gabinete das Cidades a disposição das prefeituras e câmaras para entrarem em contato e ver a forma 

legal dos procedimentos. Lembrou que a rádio de Horizontina e Entre-Ijuís tiveram convênios e 

parcerias no ano passado com os poderes públicos, e inclusive tem agora uma linha de crédito via 

BNDS, Banco Público, para ajudar as rádios comunitárias. Disse que em nenhum momento foi dito 

que não se transmitiria as sessões e que não teria nenhum repasse por parte da câmara, o que foi 

colocado, foi que seria difícil de fazer o repasse neste ano, pelo fato da redução de orçamento, 

construção da nova sede. Disse ainda que a sua indignação e do tesoureiro, foi a indiferença, onde 

em nenhum momento foi questionado como ficam as transmissões das sessões e informativos 

semanais. Quanto ao repasse, disse que se não vier da câmara, e nem do executivo, os associados 

dariam um jeito como sempre deram, porque já há uma luta de anos. Mencionou que na reunião da 

diretoria da rádio discutiram de continuar ou não com as transmissões das sessões da Câmara e 

decidiram levar para a assembleia decidir. Segundo o Sr. Cleudir deve-se continuar com as 

transmissões devido a sua importância. Disse que em parte concorda com o vereador Jaime, onde os 

sócios são responsáveis pela rádio, mas o que se vive não é isso. Disse que após a reunião que 

tiveram com o presidente da câmara, se tentou mais duas vezes falar, mas devido à agenda do 

mesmo não foi possível reunir-se novamente. Quanto a colocação da vereadora Hilda disse que tudo 

que se planeja junto é válido. Após o vereador Alberto saudou o presidente da Casa, os colegas 

vereadores, o assessor jurídico, os funcionários da Casa, os associados da Rádio e demais público 

presente na sessão. Disse que sabe-se que a Rádio Comunitária é um meio de comunicação 

importante para a comunidade. Questionou qual é o alcance, a área de abrangência da rádio, pois 

em alguns lugares do município não se consegue sintonizar essa rádio. Questionou se foi feito um 

estudo de quantas casas a rádio consegue sinal e qual a possiblidade dela aumentar a frequência 

para que se chegue a todas as casas do município. O Sr. Cleudir respondeu que a Rádio Gêmeos tem 

a frequência mínima e por ser comunitária ela bate de frente com a rádio comunitária de Campina 

das Missões e Senador Salgado Filho que têm a mesma frequência. Uns três anos atrás foi realizado 
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uma pesquisa/ um breve mapeamento juntamente com as agentes de saúde e não se olhou número 

de casas, mas ficou clara a região que não pega sinal, exemplo: os fundos da Linha Secção “A” e 

um trecho da Linha Natal. Aumentar a frequência tem como, mas é um projeto técnico que envolve 

muito valor. Dentro da Rádio tem o Conselho Comunitário que é formado por entidades não 

vinculadas diretamente com a rádio e esse Conselho faz avaliação da programação da rádio, sugere 

alterações. O referido conselho tem o poder de sugerir o que será transmitido na rádio. O vereador 

Jaime disse que de forma alguma disse que a rádio não é comunitária, mas sim falou que a rádio é 

comunitária, mas não é da comunidade e tem que ser comunitária porque ganharam a concessão de 

graça para esse fim. E como o Cleudir mesmo disse, quem administra e é responsável pela rádio são 

os 41 sócios. Disse ainda que quem se associa tem que ter algum interesse/objetivo, não falou de 

interesse próprio, pode ser interesse comunitário. Em seguida o vereador Luis saudou o presidente, 

em nome dele os colegas vereadores, o vice-prefeito, a 1ª dama e em nome dela saudou todos os 

presentes na sessão. Disse que na presente sessão tiveram uma aula de bom senso, democracia, 

hipocrisia, demagogia, de falsidade, rotulagem, de tudo um pouco. Parabenizou o presidente da 

Associação da Rádio, Sr. Cleudir de fazer as colocações, que a final foram bem colocadas e dizer 

que não está se cobrando valor da Casa e sim está se pedindo uma doação/contribuição se possível 

do Poder Legislativo. Disse que lembra que correu muito para buscar assinaturas para viabilizar a 

vinda da rádio para Cândido Godói. Parabenizou os associados e todos que de uma ou outra forma 

estão colocando seu nome, seu tempo, seu dinheiro para manter essa rádio no ar. A rádio é de suma 

importância para o município. Mencionou que irá se associar a Rádio Gêmeos. Posteriormente o 

assessor jurídico Sidinei Reginaldo disse que assessorou o município de Senador Salgado Filho 

por 5 anos e na época o Tribunal de Contas era pacífico em não fazer contrato com Rádio 

Comunitária pelas Câmaras de Vereadores e pelo Poder Executivo. Disse que até passou o parecer 

atual do Tribunal de Contas do Estado do RS pro vereador Jaime sobre o assunto. O TCE veda essa 

publicidade institucional, que vem ser a divulgação das sessões, porque pode haver promoção de 

vereadores. Veda publicação remunerada, mas se for como incentivo cultural pode ser feito. Nas 

redes sociais também foi divulgado que em troca das sessões havia uma contraprestação de valores. 

Até ano passado os municípios faziam por convênio, a partir de 2017 está vigente a Lei 1.319/2014 

e ela foi postergada e estabelece regime de parceria entre municípios, administração pública, e 

entidades privadas, organização de sociedade cível e tem uma série de regras, como por exemplo, 

contraprestação. Disse não saber como o município fazia até o momento, mas era pacífico de 

apontamento glosa do TCE de função de valores, caso houvesse uma denúncia do Ministério 

Público principalmente por esses debates acalorados em redes sociais. Não está descartada a 

possibilidade de repasse à Rádio, mas primeiro terá que ser estudado o orçamento da Câmara e 

depois estudar juntamente com o executivo uma forma legal de fazer esse repasse. Em seguida o Sr. 

Cleudir disse que falaram com o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), conselheiro 

Marco Peixoto e ele orientou que se consultasse o gabinete das cidades para ver qual é a melhor 

forma de fazer essa “contribuição”. Caso a Câmara não tenha dinheiro para contribuir, pode entrar 

com ideias, sendo voluntariado que, a rádio agradece também.  Em seguida o presidente prosseguiu 

com a sessão mencionando que a ata da quinta sessão ordinária do ano de 2017, conforme o 

Regimento Interno desta Casa esteve publicado no mural desde o dia 11 de abril de 2017, e esta sem 

propostas de emenda, foi aprovada por unanimidade de votos. CORRESPONDÊNCIA 

RECEBIDA: Foi lido o Termo de audiência, processo nº 150/2.17.0000186-1, crime contra a 

liberdade pessoal: “Na data acima, nesta sala de audiências do Foro de Campina das Missões, na 

presença da Exma. Dra. Suélen Caetano de Oliveira, MM. Juíza de Direito, comigo Christian 

Mathias Hermann, estagiário do juízo, foi aberta a audiência. Ausentes os representantes do 
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Ministério Público e da Defensoria Pública, visto que atuam nesta Comarca em regime de 

substituição, não podendo comparecer, eventualmente, às audiências designadas neste juízo, por 

estarem atuando na Comarca na qual são titulares. Feitos os pregões de estilo, compareceu o autor 

do fato, acompanhado de seu procurador, e a vítima. A seguir pela MM. Juíza foi dito que o autor 

do fato anui com a remessa desta ata de audiência à Presidência da Câmara de Vereadores de 

Cândido Godói, autorizando, desde já a leitura na sessão, retratando-se nos seguintes termos: 

“Odir Ignacio Vogel retrata-se da cobrança feita ao vereador Jaime Luiz Welter por telefone, 

sobre o pedido de realização da entrada da propriedade rural localizada em outro Município, a 

qual foi interpretada pelo vereador como ameaçadora. Afirma que não foi sua intenção gerar 

desconforto, faltar com respeito ou ameaçar o vereador, em função de seu cargo”. As partes 

convencionaram se respeitar mutuamente, razão pela qual a vítima renuncia ao direito de 

representação. Pelo juízo foi dito que, uma vez que as partes livremente manifestaram interesse em 

acordar se os termos para resolver a situação de litígio tratando-se com respeito mútuo, entendo 

disponível, desde já, a possibilidade de renúncia. Após, foi dito que julgava extinta a punibilidade 

do autor do fato, forte no art. 107, inc. V do CP. Partes intimadas. Arquive-se com baixa, 

independentemente de certificação. Nada Mais.” GRANDE EXPEDIENTE: O vereador Luis 

Noschang, líder da bancada do PMDB, saudou o presidente, os colegas vereadores, as pessoas 

presentes na sessão, os radiouvintes da Rádio Gêmeos e as servidoras da Casa. Quanto ao espaço 

ocupado pela diretoria da Rádio Gêmeos na tribuna popular, disse que foi valorosa e de suma 

importância para a comunidade. Desejou a todos uma boa sessão. Em seguida o vereador Jaime 

Luiz Welter, líder da bancada do PP, saudou os colegas de bancada Darlene, Irmi, Alberto e em 

nome deles o presidente da Casa Valdir e demais vereadores da Frente Democrática, bem como as 

servidoras da Casa, a assessoria jurídica e as pessoas presentes na sessão. Disse que o debate da 

tribuna popular foi importante, lembrando mais uma vez que a Rádio é comunitária, mas não é da 

comunidade. As pessoas que ouviram esse debate tiveram um clareamento, pois é uma forma de 

usar, uma farsa, de dizer que a rádio gêmeos é da comunidade, sendo que na verdade a rádio é da 

Associação Rádio Gêmeos. Disse que não entende o porquê a associação vê a “rotulagem de 

pessoas”, se foi ela que começou estes questionamentos, e que se há “rotulagem” deve ser dentro do 

grupo dos associados, onde eles estão rotulando as pessoas, como se ninguém tivesse o direito de 

questionar. Quanto a situação das estradas do município, disse que na sessão passada teve diversos 

pedidos para reforma, e que no último sábado ocorreu uma chuva forte em poucos minutos, que 

causou vários estragos. Lembrou que os vereadores Alcídio e Luis, justificaram na última sessão, 

que estava se trabalhando muito nas estradas do outro lado do município, mas na mesma semana 

depois de uma chuva fraca teve ônibus e caminhões atolados, sendo que a situação das estradas 

daquele lado do município não era diferente das demais. Disse ainda que entendem que a chuva fez 

estragos, mas não se justifica, e que os vereadores estavam mal informados, que se na presente 

sessão não tem nenhum pedido para arrumar estrada é porque todas estão em más condições. 

Desejou a todos uma boa sessão. Posteriormente a vereadora Hilda Kronbauer, líder da bancada 

do PT, saudou o presidente, os colegas vereadores, a assessoria jurídica, as funcionárias da Casa, as 

pessoas presentes na sessão e os ouvintes da Rádio Gêmeos. Em nome do Partido, parabenizou uma 

vez mais a Rádio Comunitária, a sua direção, os colaboradores, os associados e ouvintes da cidade, 

do interior e da região que procuram mantê-la no ar. No início pra Rádio não foi fácil e é uma 

conquista e sua sustentação e defesa deve ser assumida por todos. Em seguida agradeceu e 

parabenizou a todos que, de uma ou de outra forma, ajudaram a tornar a Páscoa mais festiva, mais 

bonita e mais humana. Lembrou que em uma reunião que tiveram para a organização do natal luz, a 

professora Merci Schossler sugeriu que se fizesse uma ornamentação na praça para a páscoa 
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também. A vereadora parabenizou-a pela iniciativa. Apesar da crise, as entidades, comunidades e 

famílias celebraram esta festa. Que a Páscoa não seja só de um dia, mas que a cada dia se possa 

celebrar a páscoa e ressurreição. Finalizando desejou uma feliz páscoa a todos. Agradeceu o seu 

espaço. NÃO HOUVE PROJETOS DO PODER EXECUTIVO APRESENTADOS. NÃO 

HOUVE PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO VOTADOS: MATÉRIA DO 

PODER LEGISLATIVO - PROJETO DE RESOLUÇÃO VOTADO: Projeto de Resolução nº 

04/2017 – Revoga as Resoluções de Nº 001/2017 e 003/2017 e dá outras providências. – Aprovada 

por unanimidade de votos. PROPOSIÇÕES: Darlene Rohleder (PP): - Indicação: indica ao 

Poder Executivo Municipal que, através do setor competente, providencie a limpeza das ruas do 

loteamento Morada do Sol, as mesmas encontram-se invadidas por inços. – Aprovada por 

unanimidade de votos. - Pedido de Informação nº 012/2017: solicita ao Poder Executivo 

Municipal que, através do setor competente, forneça ao Poder Legislativo, cópia completa da 

licitação referente a contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem dos veículos da 

frota municipal, licitação esta do ano de 2017. Alberto Royer (PP): - Indicação: indica ao Poder 

Executivo Municipal que, através do setor competente, providencie a limpeza do pátio em torno do 

Museu dos Gêmeos na Esquina União. – Aprovada por unanimidade de votos. - Indicação: 

indica ao Poder Executivo Municipal que, através do setor competente, estude a possibilidade de 

fazer um acesso no canteiro central na Avenida Redenção nas proximidades do Salão Paroquial. – 

Aprovada por unanimidade de votos. - Indicação: indica ao Poder Executivo Municipal que, 

através do setor competente, estude a possibilidade de demarcar um espaço em frente ao Posto de 

Saúde, na Avenida Concórdia, para embarque e desembarque de passageiros com a devida 

sinalização. – Aprovada por 07 votos favoráveis e 01 ausência. Bancada do PP: - Pedido de 

Informação nº 013/2017: solicita ao Poder Executivo Municipal que informe ao Poder Legislativo 

o motivo de não ter enviado projeto de lei para fazer a alteração no art. 7º, V, da Lei nº 2.613/2016 

(LOA - Lei Orçamentária Anual), readequando a porcentagem do Exercício Financeiro de 2017, 

pois a mesma se faz inconstitucional frente ao art. 138, § 4º da Lei Orgânica do Município de 

Cândido Godói, conforme indicação realizada pela Mesa Diretora na 3ª sessão ordinária, dia 06 de 

março de 2017. Hilda Kronbauer (PT): - Moção de Apoio: A vereadora que esta subscreve, com 

assento regimental nesta casa, vem através deste solicitar aprovação de Moção de Apoio ao projeto 

de lei complementar Nº 22/2017, de autoria do Deputado Estadual Jeferson Fernandes/PT, que 

revoga a Lei Nº 14.643 de 19 de dezembro de 2014 que dispõe sobre o Plano Especial de 

Aposentadoria para Deputados e Ex-Deputados do Legislativo Estadual gaúcho. Sabemos que, já na 

época as entidades e sociedade em geral classificaram a proposta como um privilégio injustificável 

e imoral. Portanto, solicitamos aprovação desta moção de apoio e esperamos a revogação da lei que 

dá o privilégio de Aposentadoria Especial para nossos Deputados Estaduais. – Aprovada por 

unanimidade de votos. - Indicação: A Vereadora que esta subscreve, com assento regimental 

nesta casa, solicita que o Executivo Municipal viabilize a contratação de um Plano/Projeto Técnico 

com o qual se possam resolver os problemas de inundações e outras dificuldades ambientais e 

estruturais da Vila Esperança. A partir de um Projeto é possível buscar recursos Estaduais e ou 

Federais, mesmo porque envolve a preservação do Salão Comunitário, que teve repasses federais. – 

Aprovada por unanimidade de votos. - Indicação: A vereadora que esta subscreve, com assento 

nesta casa, indica que o Executivo Municipal reorganize e reestruture o Conselho Municipal de 

Desporto, tornando-o mais democrático, plural e participativo. Na nova composição sugerimos que 

seja garantido espaço para todos os setores, incluindo a presença e participação feminina, da 

Terceira Idade e outros. – Aprovada por unanimidade de votos. Jaime Luiz Welter (PP): - 

Pedido de informação nº 014/2017: reitera o pedido realizado na 3ª sessão ordinária, dia 06 de 



 

8 
 

março de 2017, solicitando ao Poder Executivo que, através da secretaria competente, forneça ao 

Poder Legislativo, um balanço geral detalhado, através de notas fiscais ou recibos, com todas as 

entradas e saídas especificadas do Campeonato Municipal de Futsal da 7ª Edição da Taça Cidade 

Pomar Terra dos Gêmeos. Jaime Luiz Welter (PP): - Indicação: indica ao Poder Executivo 

Municipal que, através do setor competente, providencie o recolhimento do lixo nas comunidades 

do interior. – Aprovada por unanimidade de votos. - Indicação: indica ao Poder Executivo 

Municipal que, através do setor competente, que estude a possibilidade de repassar incentivo 

financeiro as agentes de saúde e endemias, conforme repasse do Estado, com recurso para este fim. 

– Aprovada por unanimidade de votos. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O primeiro a falar foi o 

vereador Abel Hartmann, do PMDB, que saudou o presidente, a assessoria jurídica, as 

funcionárias da Casa, os colegas vereadores, as pessoas presentes na sessão e em especial os 

ouvintes da Rádio Gêmeos. Disse que o debate ocorrido na sessão foi muito importante e que um 

vereador sozinho não tem o poder de tomar decisões. Lembrou que fez um pedido ao prefeito, e 

disse que o vereador não tem como executar alguns projetos, pois a função principal do vereador é 

representar os interesses da comunidade. Após ouvir os pedidos de várias pessoas das comunidades 

da Linha Secção “C”, Linha São Bonifácio, Linha São Miguel e Linha São Pedro, realizou uma 

reunião com as lideranças destas comunidades, juntamente com o prefeito municipal, o Secretário 

Municipal de Educação, Sr. Osmar Malmann e o Coordenador do Transporte, Sr. Dario Ferst, 

momento em que os próprios líderes das comunidades sugeriram melhorias possíveis no roteiro 

para assim atender bem a todos os alunos. Lembrou que os vereadores devem ouvir os pedidos das 

comunidades e levarem até o Executivo tomar decisões para melhorar a vida das pessoas. Também 

desenvolveu a função de vereador auxiliando no projeto das construções das casas, onde 25 casas 

novas serão construídas pela prefeitura, onde está a frente a secretária de planejamento, Sra. Selia 

Heck, e mais 20 casas em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o responsável técnico 

será o engenheiro da prefeitura municipal. Lembrou também do projeto para a pista de caminhada 

em torno do estádio municipal que será iluminada e terá um espaço para entrada que vai dar no 

novo ginásio, bem como um espaço com cobertura com sala para ser usada em eventos, para 

biblioteca, reunião, onde as pessoas não precisam esperar na chuva quando tem um evento. Outro 

projeto é a construção da sede própria do CRAS, que será uma infraestrutura adequada para os 

munícipes, onde o executivo municipal sairá do aluguel. Esse é um projeto através do Ministério do 

Desenvolvimento Social no valor de R$ 350.000,00. Outro projeto encaminhado pela secretaria é a 

ampliação do centro de convivência do Idoso. Disse que na sessão do dia 20 de março, questionou o 

problema da escola São Luiz Gonzaga Unidade II, disse que o problema está praticamente 

resolvido, lembrando que com as fortes chuvas dos últimos dias não teve inundação na escola. 

Desejou a todos um bom retorno. Agradeceu o espaço. O segundo a se pronunciar foi o vereador 

Alcidio Seleprim, do PMDB, que saudou o presidente da Casa, Sr. Valdir, os colegas vereadores, a 

assessoria jurídica, as funcionárias da Casa. Disse que o debate da sessão referente à rádio foi bom. 

Lançou um desafio aos demais vereadores, convidando-os a se associarem para dar força a rádio, já 

que disseram que não tem nada a ver com a política. Agradeceu o púbico presente e os radiouvintes 

da rádio Gêmeos. Agradeceu o espaço. O terceiro a se pronunciar foi o vereador Luis Noschang, 

do PMDB, que saudou o presidente da casa Valdir, os colegas vereadores, a assessoria jurídica, as 

servidoras da Casa, as pessoas presentes na sessão e os ouvintes da Rádio Gêmeos. A pedido da 

secretaria de saúde solicitou para que toda a população faça a vacina contra a gripe H1N1, e que 

indiquem quando falte vacina em algum lugar, para que a meta possa ser atingida. Como o vereador 

Jaime já foi gestor sabe como funciona, onde temos metas e todos precisam se unir e somar 

esforços. Disse que a vacina é benéfica, e que os mitos contra ela já foram derrubados. Quanto a 
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democracia, das questões discutidas e debatidas que são fundamentais e necessárias, e que muitas 

vezes não se concorda com opiniões e atitudes, afirmou que isso é democracia. Quanto à colocação 

do vereador Valdir na última sessão, quando disse que não faria nenhuma objeção aos projetos de 

lei, disse ser justo e que sempre deve ser assim, e quando precisar debater será debatido, para fazer 

o melhor para o município. Disse que concorda que as estradas não estão boas, por diversas razões, 

mas que ficar discutindo não vai ajudar, mas sim devemos unir forças para resolver os problemas. 

Agradeceu as pessoas presentes na sessão e os ouvintes da Rádio Gêmeos. Desejou uma boa 

semana de trabalho a todos. Agradeceu o espaço. O quarto a falar foi o vereador Jaime Luiz 

Welter, do PP, que saudou o presidente, os demais colegas vereadores, a assessoria jurídica Sidinei 

e Francieli, as servidoras da casa Patrícia e Carine e as pessoas presentes na sessão. Disse que o 

debate sobre a rádio Gêmeos foi importante, pois ficou esclarecido para a comunidade o que é a 

rádio comunitária, quem são os donos e quem a administra. Afirmou mais uma vez dizendo que 

quem é sócio é por que tem algum interesse. Disse que um dos diretores queria distorcer isso 

colocando que o vereador teria dito que seria interesse próprio e que a rádio não é comunitária, mas 

o vereador Jaime reafirmou a importância de uma rádio, associação para o município. Lembrou aos 

vereadores Luis e Alcídio que se associaram a rádio, que eles devem ter um interesse, um objetivo, 

e não apenas dizer “eu sou sócio, só por ser”, pois neste caso é demagogia. Disse esperar que o 

objetivo da rádio seja ajudar a comunidade e espera que continuem fazendo este trabalho. Lembrou 

que jamais alguém do partido progressista quis que as sessões deixassem de ser transmitidas. Em 

relação à “rotulagem” colocada pelo presidente da rádio, disse que lhe causou estranheza devido aos 

questionamentos que fizeram, pois acharam que estavam “rotulando” as pessoas, mas na verdade é 

a própria associação que está se rotulando, por alguém ou grupo político aqui do município. Disse 

que a indicação da vereadora Nena em relação ao CMD foi muito importante, devido aos 

acontecimentos no campeonato que está ocorrendo, disse que muitas pessoas questionam porque 

um campeonato municipal está acontecendo num campo particular, que é do vice-prefeito, sendo 

que o lugar não tem espaço adequado para a torcida assistir os jogos. Sendo que há associações/ 

sociedades que tem campo que poderia ser disponibilizado para a realização das rodadas do 

campeonato. Disse que outro fato questionado é a questão da arbitragem, todos sabem que por 

muitos anos acontecem campeonatos no município, e que tem uma liga de árbitros que apitavam os 

jogos, onde aconteciam problemas pequenos. Lembrou que no presente ano o coordenador do 

esporte contratou o irmão e o sobrinho, que fazem parte da liga de Cerro Largo para apitar os jogos, 

disse que o Conselho deve intervir neste tipo de coisa, pois duas rodadas atrás, estes árbitros, que é 

para serem profissionais, causaram um grande problema. Questionou o motivo de não contratar a 

liga do município de Cândido Godói para apitar os jogos. Outra preocupação colocada foi a 

regionalização de áreas da saúde no caso da obstetrícia, disse que está se trabalhando muito a via de 

estado a não se realizar mais partos cesárias no Hospital Santo Afonso, lembrando que até a 

secretaria de saúde e a direção do hospital estão em Porto Alegre para discutir acerca do assunto. 

Disse que o executivo tem que intervir junto a coordenadoria de saúde, reivindicar para que o 

município e hospital possam continuar a oferecer este serviço. Lembrou que o hospital tem médicos 

que fazem este serviço e um bloco cirúrgico dentro das regras exigidas pela vigilância sanitária. 

Desejou a todos uma boa semana de trabalho. Agradeceu o espaço. A quinta a se pronunciar foi a 

vereadora Irmi Teresinha Lunkes Angst, do PP, que saudou o presidente da Casa, os colegas 

vereadores, a assessoria jurídica, as servidoras, as pessoas presentes na sessão e os radiouvintes da 

Rádio Gêmeos. Desejou uma boa semana e boa noite a todos. Agradeceu o seu espaço. O sexto a 

falar foi o vereador Alberto Royer, do PP, que saudou o presidente, os colegas vereadores, os 

servidores da Casa, as pessoas presentes na sessão e os radiouvintes da Rádio Gêmeos. 
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Primeiramente agradeceu aos 240 godoienses que a ele confiaram os votos para representa-los 

dentro da Casa. Agradeceu também o vereador Jair pela cedência da vereança durante o mês de 

abril. Em relação ao projeto das 45 casas para a população godoiense que o vereador Abel 

mencionou anteriormente, disse que torce para que seja uma realidade, mas fez um questionamento 

referente aos critérios que serão adotados para contemplação destas casas, pois em outros momentos 

disse que teve casos de pessoas que foram contempladas e não necessitavam destas casas. Pediu 

para que fossem adotados critérios mais precisos para a entrega destas casas. Na sessão anterior o 

vereador Abel fez uma comparação entre CCs e FGs, mas a critério de esclarecimento o vereador 

Alberto disse que deve-se fazer comparação em datas/períodos iguais. O vereador Abel havia 

comparado mês de novembro de 2016 com o mês de fevereiro de 2017, ou seja, fim de um mandato 

com o início de outro. É logico que início de mandato tem mais CCs e FGs do que em início de 

mandato. Em seguida o vereador Alberto disse que na presenta data tem 29 CCs e 7 FGs, dados 

atuais da Administração. Pediu aos colegas que também são servidores públicos para participem 

mais das audiências do sindicato dos servidores públicos municipais - SSPM. Informou que dia 

18/04/2017 haverá audiência com o prefeito e o SSPM para negociar novamente o reajuste. 

Finalizando se colocou à disposição de todos os munícipes, mesmo não estando mais como 

vereador, disse que levará os questionamentos da população à Bancada do PP para serem realizados 

em sessão. Desejou a todos um bom retorno e uma boa noite. Agradeceu o seu espaço. A sétima a 

se pronunciar foi a vereadora Darlene Rohleder, do PP, que saudou o presidente, os colegas 

vereadores, os funcionários da Casa e as pessoas presentes na sessão. Quanto a questão das estradas 

a vereadora disse que é justificável as chuvaradas, mas é injustificável também porque as estradas já 

estavam ruins antes das chuvas, não generalizando, mas a grande parte delas. A vereadora espera 

que o Executivo tome providências e comece a organizar a equipe de trabalho, sair do comodismo e 

ir à luta e fazer as estradas ficarem boas como elas já eram, pois as reclamações em relação as 

estradas e remédios são muitas. Em relação a remédios disse que conversou com duas pessoas 

idosas que recebem somente um salário mínimo de aposentadoria e que desde o começo do ano 

estão tendo de comprar os seus remédios, pois não receberam seus medicamentos no Posto de 

Saúde. Conforme o vereador Alberto comentou, é fácil falar, propor, o problema é fazer depois. 

Várias propostas foram feitas na campanha eleitoral e agora, por exemplo, o Museu está aí 

abandonado. Não pode ficar só na promessa, tem que cumprir sim e a população tem direito a esses 

remédios e disse que irá lutar pelo que for possível e necessário.  Desejou uma boa semana a todos e 

agradeceu o seu espaço. A oitava a falar foi a vereadora Hilda Kronbauer, do PT, que saudou o 

presidente, os colegas vereadores, as funcionárias da Casa, a assessoria jurídica, as pessoas 

presentes na sessão e os ouvintes da Rádio Gêmeos. Primeiramente a vereadora relembrou do Dia 

do Golpe, dia da vergonha nacional, foi neste dia, ano passado, domingo, o dia que o Congresso 

Brasileiro envergonhou o mundo, dando início ao golpe numa presidenta eleita democraticamente 

pelo povo. Um ano depois, a população está colhendo as consequências: entrega do pré-sal; venda 

das terras brasileiras para os estrangeiros; corte de recursos para saúde e educação; reforma da 

previdência e reforma trabalhista; terceirização da mão de obra; recessão e desemprego histórico: 

mais de 13 milhões de desempregados e quem está pagando o pato são os pobres, os trabalhadores. 

Não foi o Partido dos Trabalhadores que elegeu o Temer, mas sim a Dilma. Quem elegeu Temer 

foram os que deram o golpe em Dilma. Em 100 dias de governo Valdi, disse que como o partido, 

também esperam muito mais do executivo: esperam mais estradas, mais saúde, mais aumento para o 

funcionalismo, e principalmente mais diálogo/discussão e participação social e popular, mas disse 

que é cedo para cobrar, é cedo para xingar, é muito cedo para reclamar. Para reclamar deveriam 

esperar mais 3 anos, pois muitas coisas, como sempre, foram feitas no último ano de gestão, como 
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por exemplo: prometeram saúde 24 horas, mas durante os 4 anos só fizeram o básico, pois 

medicamentos nunca tinham, era a maior reclamação da população; quanto as estradas tiveram 

máquinas e fizeram o básico nos 3 anos e se superaram no último ano, ano eleitoral; No momento 

aparecem com discurso de que “as estradas do município eram referência para região”, mas como 

podem, hoje, estarem deste jeito se eram modelo e referência, ontem? É bom e necessário 

cobrar/exigir, mas precisamos ter limites. E como disse o vereador licenciado Milton, vamos 

esperar que o prefeito “esquente a cadeira”. A vereadora disse que também vai cobrar, mas que é 

preciso ter limites, ter moral, pois “quem não fez quando lá estava, não tem moral para cobrar”. Em 

seguida a vereadora Hilda cedeu o restante do seu espaço para o vereador Luis. O vereador Luis 

disse que será sócio da rádio gêmeos, e não é por influência, mas sim por eles terem conseguido 

com a explanação que fizeram mostrar a importância da rádio, e como já havia colocado antes, 

buscou mais de 500 assinaturas, para viabilizar que a rádio viesse para o município, onde já na 

época pensava na comunidade, não com o intuito de promover-se, mas sim ajudar e auxiliar a rádio 

comunitária. Agradeceu o espaço. Finalizando o presidente informou que devido ao feriado no dia 

1º de maio (dia do trabalho) a 7ª sessão ordinária será realizada no dia 02 de maio de 2017, terça-

feira, às 19h, conforme consta no art. 117, parágrafo 2º do Regimento Interno da Câmara. Não 

havendo mais assuntos a tratar, o presidente do Poder Legislativo, o vereador Valdir Theisen deu 

por encerrada a presente Sessão Ordinária. Plenário V. Marisa C. R. Rohleder da Câmara Municipal 

de Vereadores de Cândido Godói, aos 17 (dezessete) dias do mês de abril de 2017. 

 

 

 

 

 

Valdir Theisen                                    Jaime Luiz Welter                         Darlene Rohleder 

   

 

 

 

 

Irmi Teresinha Lunkes Angst                   Alberto Royer                            Luis Noschang 

 

 

 

 

 

Hilda Kronbauer                                      Abel Hartmann                           Alcidio Seleprim 
 


