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SÍNTESE DA VIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
VEREADORES DE CÂNDIDO GODÓI, REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 2014, 
CORRESPONDENTE À SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DE CÂNDIDO GODÓI – Aos 17 (dezessete) dias do mês de novembro de 

2014, às 19h (dezenove horas), no Plenário Vereadora Marisa C. R. Rohleder, a 
Presidente, vereadora Miriam Lourdes Bertolo Berres mencionou que a ata da décima 
nona sessão ordinária do ano de 2014, conforme o Regimento Interno desta Casa esteve 
publicada no mural desde o dia 10 de novembro de 2014, e esta sem propostas de 
emenda, foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida a Presidente Miriam saudou 
os seguintes Vereadores: Milton Thomas, Vilmário Jorge Szynwelski, Luis Noschang, 
Pedro Afonso Trapp, Maurício Klein Gonçalves, Mauri José Klein, Iolanda Isabel Seibel 
Ludwig e Adalberto Strieder. A presidente saudou também o assessor jurídico Protásio 
José Hilgert, a secretária Patrícia Braun, em especial o Secretário Municipal de Educação 
Fausto Fank que fez uso da Tribuna e também saudou o pastor Leomar Fagundes 
presente na sessão. TRIBUNA POPULAR: a presidente chamou para fazer uso da 
palavra o Secretário Municipal de Educação, o Sr. Fausto Fank na Tribuna Popular. No 
uso da palavra o Sr. Fausto saudou a Presidente Miriam Lourdes Bertolo Berres, os 
vereadores, a secretária Patrícia, o assessor jurídico e o pastor Leomar 
Fagundes. Primeiramente agradeceu pelo convite de poder fazer uso da tribuna popular, 
para ajudar a esclarecer alguns fatos que não tenham ficado claros, referente à ampliação 
da escola São Luiz Gonzaga. Em seguida fez um breve relato de todo processo, desde o 
início até o atual estado, da construção da escola. O secretário Fausto disse que este 
debate referente à construção da escola, ocorrido na presente sessão, deveria ter sido 
realizado no ano de 2012, pois foi no referido ano que se iniciou o processo de ampliação 
das turmas finais da escola São Luiz Gonzaga, instituindo-se o processo sem ter uma 
garantia de espaço físico para suportar as quatro novas turmas. Disse também que, 
conforme o aumento das turmas, foi necessário encontrar soluções para alocar todos os 
alunos, sendo que o espaço físico estava ficando escasso para tantos estudantes. Nesse 
sentido, mencionou que a primeira opção do Executivo foi tentar comprar o terreno ao lado 
da escola São Luiz Gonzaga, mas o preço era muito alto e se tornou inviável a aquisição 
deste terreno. A Outra opção que o Executivo encontrou para sanar esta carência foi 
buscar projetos juntamente ao SIMEC PAR, em que foram cadastradas duas obras para 
Escola São Luiz Gonzaga: uma quadra coberta e a ampliação da escola com seis salas 
novas. O Prefeito Municipal, quando foi convocado pela Presidente da República para o 
encontro com todos os prefeitos do país, obteve ajuda juntamente ao deputado federal 
Luis Carlos Heinze e o Deputado Federal JerônimoGoergen e foi ao Ministério 
correspondente pressionar para que estas obras pudessem acontecer. O Projeto vingou e 
o Município de Cândido Godói recebeu o valor de R$ 510 mil reais para a quadra coberta, 
e para a ampliação da escola, o valor de R$ 1.000.017,00 (um milhão e 17 reais) a fundos 
perdidos, ou seja, o município não precisará pagar nada de contrapartida. O secretário 
Fausto disse ainda que antes da aprovação do projeto, o mesmo foi avaliado pelo MEC e 
que além da documentação solicitada pelo MEC foram enviadas fotos do local, da área. 
Sobre os documentos e fotos o MEC realizou um estudo e permitiu a 
construção/ampliação da escola no referido local. Havia uma preocupação de algumas 
pessoas de que a escola estaria sendo construída muito perto de uma torre/antena, pelo 
fato da radiação e ondas eletromagnéticas emitidas pelas mesmas. Em resposta a isso, o 
Secretário mencionou que tal preocupação deveria ter sido levantada muito antes, pois já 
existem casas e até uma empresa próxima a torre. Seguindo informou que a ampliação da 
escola São Luiz Gonzaga comporta dois blocos, um contendo as seis salas, um auditório, 
uma sala de informática, cozinha com refeitório e outro bloco onde será a direção e parte 
administrativa, sala dos professores e biblioteca.Seguidamente o secretário disse ser grato 
pelo convite para explicar sobre o projeto da construção da escola São Luiz Gonzaga 
esegundo o mesmo este projeto da ampliação da escola é um dos mais audaciosos dos 
últimos anos de Cândido Godói em questão de números, valores, principalmente quando 



se refere a fundos perdidos, pois não estão comprometendo a Administração atual e nem 
as futuras, e ainda estão garantindo espaço físico para os futuros alunos. A forma que a 
Secretaria da Educação vem trabalhando é com transparência, e principalmente com 
planejamento, dizendo ainda que Cândido Godói é um dos primeiros municípios do Rio 
Grande do Sul a implantar 1/3 do planejamento, que afinal foi um projeto votado e 
aprovado recentemente na Câmara de Vereadores. Finalizou colocando-se a disposição 
dos vereadores para posteriores perguntas. O vereador Milton foi o primeiro a realizar 
perguntas ao secretário Fausto. Primeiramente perguntou quais as projeções de 
investimentos que existem e qual o valor investido até o momento. Posteriormente 
questionou se nas escolas há falta de equipamentos ou outro tipo de material de 
expediente. Após os questionamentos o secretário respondeu as perguntas do vereador 
Milton, seguindo com as perguntas do vereador Luis, indagando se o secretário acredita 
que a classificação do 4º lugar no IDEB é um trabalho da administração atual ou vem de 
longa data, de outras administrações. Além disso, o vereador Luis perguntou acerca do 
local de construção da escola, se o Executivo, secretário e assessores jurídicos 
observaram as Leis Federal e Municipal que tratam da distância mínima para construção 
de escolas próximas a torres e antenas. Ainda, o vereador Luis questionou qual a 
preocupação do secretário com as crianças que frequentarão a escola, dado o fato de 
estarem expostas a radiação. Em seguida o vereador Pedro inquiriu acerca da 
organização da direção da escola, se teria uma em cada escola ou uma única direção. 
Perguntou também como se dará o deslocamento dos alunos em dia de chuva da escola 
para o novo ginasião, pois não há cobertura até o ginasião. Por fim, o vereador perguntou 
porque o Executivo construiu o ginasião na mesma linha que o CTG, sabendo que o CTG 
está sobre a área que deveria ser o passeio. O próximo a realizar perguntas ao secretário 
foi o vereador Vilmário, que primeiramente se baseando numa resposta de um pedido de 
informação oriundo da Secretaria da Educação, que informava que haveria mais uma 
escola e que houve a nomeação de professor de educação infantil, educação física e 
pedagogo, o vereador questionou qual o motivo da nomeação destes professores, 
levantando o fato de o Executivo estar em contenção de gastos. Indagou também se esta 
outra escola que foi referida na resposta do pedido de informação seria a ampliação da 
escola São Luiz Gonzaga. Em seguida a Presidente Miriam finalizou perguntando ao 
secretário sobre a questão da folha de pagamento dos professores, inquirindo qual o valor 
que está sendo gasto e quanto é a obrigação de pagar; se houve um aumento do número 
de professores e se foram repassados menos recursos para a educação em relação a 
anos anteriores. Realizadas as perguntas em cada etapa, o secretário de educação 
respondeu às mesmas. CORRESPONDÊNCIAS: Em seguida o vereador Adalberto José 

Strieder, líder do PP, pediu para que o ofício nº 340/2014 do Poder Executivo fosse lido na 
próxima sessão. Sendo assim o ofício foi retirado da ordem do dia. Em seguida o vereador 
Pedro Afonso Trapp realizou a leitura do ofício da Câmara de Santo Cristo (sobre 
recuperação da ponte do rio Amandaú, localizado na Sede Boa Vista). GRANDE 
EXPEDIENTE: 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 e a secretária. Saudou e parabenizou o Secretário Municipal da 
Educação, Sr. Fausto Fank pela clareza e transparência referente à construção da escola 
São Luiz Gonzaga. Saudou também o pastor, o Sr. Leomar Fagundes, o Sr. Ermelino 
Correa (Telo) e o Sr. Ademir Kieling, presentes na sessão. Saudou também os ouvintes da 
Rádio Gêmeos. Desejou uma boa sessão a todos e agradeceu o espaço. O Líder do 
PMDB, o vereador Luis Noschang, saudou a presidente, os colegas vereadores, assessor 
jurídico, a secretária e o público presente na sessão. Saudou também os munícipes que 
ouvem a sessão pela Rádio Gêmeos. Finalizou desejando uma boa sessão a todos. O 
vereador Vilmário Jorge Szynwelski, líder do PT, saudou a presidente, o assessor jurídico 
Protásio, a secretária Patrícia, os colegas vereadores, o público presente na sessão e os 
ouvintes da Rádio Gêmeos. No mais agradeceu pelo espaço. PROJETOS DO PODER 
EXECUTIVO APRESENTADOS:Projeto de Lei nº 095/2014 – Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a conceder anistia de multa moratória e remissão de juros a contribuintes 
inadimplentes e dá outras providências. Projeto de Lei nº 096/2014 – Autoriza a alteração 
da redação da Lei Municipal nº 1.612/2003. Projeto de Lei nº 097/2014 - Autoriza o Poder 



Executivo Municipal a denominar servidão de passagem. Projeto de Lei nº 098/2014 – 
Orça a receita e fixa a despesa do Município de Cândido Godói para o exercício financeiro 
de 2015. PROJETOS DO PODER EXECUTIVO COM PARECER:Foi lida primeiramente a 
mensagem retificativa 01 ao projeto de lei nº 093/2014 e em seguida foi votado oProjeto 
de Lei nº 093/2014 com a mensagem retificativa nº 01 ao projeto de lei nº 093/2014 – 
Abre crédito suplementar no orçamento municipal vigente no valor de R$ 32.600,00. - 
Aprovado por unanimidade de votos. PROPOSIÇÕES: Milton Thomas: - 
Indicação: indica ao Poder Executivo Municipal que, através do setor competente, 
providencie a substituição dos bueiros e tubos, passando os atuais para tubos de 1 metro 
de diâmetro, na estrada em frente a propriedade do Sr. Lucas Ferreira, na comunidade da 
Linha Secção “C”, pois os atuais bueiros são pequenos, de modo que a água invade a 
propriedade em dias de chuva. - Indicação:indica ao Poder Executivo Municipal para que 
estude a possibilidade de ajuda de custo, mediante auxílio financeiro, para transporte de 
terra vermelha à Universidade UNIPAMPA, na cidade de Alegrete, para o fim de ajudar o 
Sr. Jaelson Budny, graduado em Engenharia Civil, defender sua tese de doutorado, para a 
qual é imprescindível o uso da terra mencionada. Miriam Lourdes Bertolo Berres:- 
Indicação:Indica ao Poder Executivo Municipal que, através do setor competente, 
providencie a instalação de lixeiras grandes nas saídas da cidade (saída para o Bairro 
Nacional, saída para Lª Natal, saída para Lª Cascata e saída para Lª São João) para que 
os munícipes do interior possam depositar o lixo e o mesmo ser recolhido.Mesa Diretora:- 
Indicação: indica ao Poder Executivo Municipal de Santo Cristo que, através do setor 
competente, providencie a recuperação da ponte sobre o Rio Amandaú, localizada na 
divisa entre Cândido Godói (Sede Boa Vista) e Santo Cristo, que desabou devido às fortes 
chuvas. - Pedido de Informação nº 44 /2014: solicita que o Poder Executivo Municipal 
informe ao Poder Legislativo o motivo pelo qual o caminhão caçamba branco, adquirido 
pela Administração anterior, está trabalhando fora do expediente, puxando brita de Cerro 
Largo a Cândido Godói. – Aprovado por unanimidade de votos.  - Pedido de 
Informação nº 45 /2014: solicita que o Poder Executivo Municipal informe ao Poder 
Legislativo o estado de conservação da máquina retroescavadeira nº 03 e como ela vem 
sendo utilizada. – Aprovado por unanimidade de votos. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 
O primeiro a falar foi o vereador, Pedro Afonso Trapp, do PSB, que saudou a presidente, 
os vereadores e o público presente na sessão. O vereador Pedro disse que tem 
conversado com alguns agricultores que também são produtores de leite e disse saber que 
o lucro do litro de leite gira apenas em torno de alguns centavos, representando um valor 
irrisório e para isso é necessário que o produtor tenha quantidade elevada de litros de leite 
para que no final do mês possa ter lucro. E na esperança de ganhar um pouco mais de 
lucro os produtores leiteiros vendem, migram para outras empresas, as quais não são tão 
conhecidas. Tem algumas empresas não muito conhecidas que oferecem R$ 0,05 a mais 
por litro de leite para fazer com que os produtores vendam o leite a elas. O vereador Pedro 
falou com dois produtores de leite, um deles é credor de R$ 23.000,00 de uma empresa 
que recolhe o leite e outro tem um crédito em torno de R$ 18.000,00. Lembrou que estes 
produtores terão de produzir muito mais leite para recuperar as perdas. Mencionou que os 
produtores tentaram parar de vender leite para estas empresas, cobrando seus 
respectivos créditos, mas as mesmas foram apáticas com os produtores, mencionando 
que estes podem procurar a Justiça e cobrar seus créditos, mas que teriam de esperar 
muito tempo para receber os valores devidos, porque há muita gente com valores a 
receber. Assim, concluiu dizendo que estas pessoas estão sendo reféns destas empresas 
e o pior é que tais empresas não são responsabilizadas de modo algum. Finalizou 
agradecendo a presença de todos e desejando uma boa noite. Agradeceu o espaço. 
O segundo a falar foi o vereador Mauricio Klein Gonçalves, do PP, saudou a presidente, 
os colegas vereadores, os funcionários da Casa e o Secretário Municipal da Educação 
Fausto Fank. Saudou ainda os Srs. Leomar Fagundes, Ermelino Correa (Telo) e Ademir 
Kieling, presentes na sessão. Seguindo o vereador Mauricio fez um breve comentário 
sobre as explanações do professor e secretário Fausto, dizendo ficar muito satisfeito com 
os esclarecimentos que o secretário prestou durante seu pronunciamento. Continuando 
disse ainda que o vereador tem um papel fundamental, que é o de fiscalizar as obras do 
Município. O vereador Mauricio mencionou acreditar que restou claro a situação em que o 



município se encontra na questão da educação. Disse ficar um pouco pensativo quando 
perguntaram ao secretário se ele considerava que o bom resultado da educação era 
devido ao trabalho da Administração atual ou anterior. Segundo o vereador Mauricio, com 
certeza, a Administração tem um papel fundamental, indiferente da atual Administração ou 
das anteriores, mas os grandes responsáveis pela educação do Município de Cândido 
Godói, com certeza, são os professores. Disse ainda que essa questão está sendo levada 
muito para o lado político e na verdade deveria ser focada no bom trabalho que os 
professores estão realizando com os alunos. Não é nenhuma administração que fará a 
diferença na educação e sim o quadro de professores que atuam no Município. Na visão 
do vereador Mauricio os professores tem a merecida adequação de salário. Sobre a 
questão de repassar o recurso devido aos professores, é importante os vereadores e 
também o Executivo e cidadãos cobrarem o referido recurso do Governo. Por mais difícil 
que seja para o Município suportar este investimento, é necessário buscar e pressionar o 
Governo para que libere estes recursos que são devidos aos municípios. Seguidamente o 
vereador fez um comentário sobre as mais diversas corrupções, boatos e histórias que 
estão sendo divulgadas no cenário nacional. Disse se sentir muito preocupado e ao 
mesmo tempo tranquilo, pois os fatos estão aparecendo, estão sendo investigados. Mas 
disse se entristecer quando ouve que aproximadamente R$ 154 milhões de reais foram 
pagos só em propina para certos partidos. Mencionou que a política em si já é muito 
desmoralizada, todo político é taxado como corrupto. E os vereadores fazendo o seu 
trabalho não deixam de ser políticos e acabam sendo taxados, muitas vezes, devido a tais 
fatos, como envolvidos neste “bolo”. Referiu que é sabido que no Munícipio há pessoas 
capacitadas e que o povo escolheu, com certeza, as melhores pessoas para representa-
las. Sobre a indicação da vereadora Miriam de colocar lixeiras, o vereador Mauricio 
considera importante readequar todas a lixeiras do Município, mas pediu, todavia, que a 
população tivesse bom senso na hora de largar o lixo nas lixeiras. Mencionou, ainda, que 
as pessoas não se organizam e não colocam o lixo nas lixeiras nos horários certos, 
acumulando lixo, de modo que os animais acabam remexendo e causando sujeira na 
cidade, embora o caminhão do lixo passe sempre nos mesmos horários. Finalizou 
desejando um boa noite a todos e agradeceu o espaço. O terceiro a fazer uso da palavra 
foi o vereador Mauri José Klein, do PP, que saudou a presidente, os colegas vereadores, a 
secretária Patrícia, o assessor jurídico e em especial o Secretário Municipal da Educação 
o senhor Fausto Fank, que, segundo o vereador, prestou esclarecimentos importantes 
sobre a educação no Município, assunto este que vinha sendo discutido há várias sessões 
e que não se tinha a clareza de ideias que obtiveram após as explicações do secretário na 
presente sessão. Saudou também o público presente na sessão e os ouvintes da Rádio 
Gêmeos. Mencionou que na sessão anterior o vereador Vilmário havia tocado em dois 
pontos, um relacionado a projetos sociais e outro a qualidade da educação no Município, 
este com certeza, conforme o vereador Mauricio já havia comentado anteriormente, não é 
mérito de uma ou outra administração, mas sim de um planejamento de vários anos e que 
vem sendo executado pelos professores dos município. O vereador Mauri realizou seu 
comentário sobre turno integral nas escolas, assunto este que já havia sido levantado pelo 
próprio vereador em sessões anteriores, questionando até que ponto para o Município de 
Cândido Godói seria interessante o turno integral, pedindo para os colegas vereadores, 
numa sessão posterior, se manifestarem sobre o assunto, para o vereador poder ter uma 
noção da opinião dos colegas acerca desse assunto tão sério. Questionou também até 
que ponto os municípios pequenos poderiam intervir numa situação que já está implantada 
e com certeza será executada em todos municípios. Disse ainda que educação não se 
constrói somente na escola e sim se faz principalmente na família. Quanto ao ponto dos 
projetos sociais, são muito importantes, foram criados para suprir uma necessidade, para 
tirar as pessoas da pobreza, no entanto, segundo o vereador Mauri, se alegrar com a 
quantidade de benefícios que estão sendo custeados não é uma forma correta de avaliar 
os programas. Citou que os dois candidatos à presidência nas eleições de 2014 falaram 
que iriam ampliar estes benefícios sociais. O vereador acredita que se deveria olhar para 
quantas pessoas foram tiradas, quantas já saíram desta situação e que não estão mais 
precisando destes benefícios, isso seria um fato interessante para se comentar. Em 
seguida falou sobre o pronunciamento do vereador Pedro Afonso Trapp, mencionando ser 



um assunto grave, a questão das Empresasde lacticínios que não estão pagando o 
leiteadquirido dos agricultores familiares, causando prejuízos a muitas pessoas.Segundo o 
vereador Mauri não são só as empresas pequenas que não estão pagando as litragens 
adquiridas, havendo empresas de grande porte que também não estão pagando aos 
produtores. Comentou que o produtor de leite vende à 45 dias o leite até que ele possa 
receber a nota de pagamento. Segundo o vereador Mauri, o poder público deve intervir de 
alguma forma para fazer com que estas empresas devedoras realizem o pagamento aos 
produtores de leite. O vereador mencionou que esteve em contato com o Poder Executivo 
e provavelmente na próxima sessão o Projeto de Lei referente ao repasse de recurso 
financeiro às Associações/Sociedades já estará na Câmara de Vereadores para ser 
apresentado e votado. Finalizou desejando uma boa semana de trabalho a todos e 
agradeceu o espaço. A quarta inscrita foi a vereadora Iolanda Isabel Seibel Ludwig, do 
PP, que saudou a presidente, os colegas vereadores, o assessor jurídico Protásio, a 
secretária Patrícia, os ouvintes da Rádio Gêmeos e todos os presentes na sessão, o 
senhor Ermelino Correa (Telo), Ademir Kieling, o pastor Sr. Leomar Fagundes e o 
Secretário da Educação, senhor Fausto Fank. Começou seu pronunciamento dizendo que 
o Secretário Fausto foi muito feliz nas suas colocações por deixar muito bem esclarecidas 
as questões que estiveram presentes em várias sessões. A vereadora acrescentou ao 
comentário do vereador Mauricio, referente as questões políticas que a sociedade está 
vivendo atualmente, dizendo que o povo com muita tristeza assiste na mídia 
diuturnamente assuntos relacionados a corrupção. Relatou que no dia 16/11/2014 no 
Programa do Fantástico, foi veiculada a corrupção nas prefeituras, segundo a vereadora 
isto é uma baixaria, uma falta de respeito com o povo, com o cidadão, sendo que o povo 
fica impotente frente a este tipo de situação. Disse estar feliz pelo fato de o Município de 
Cândido Godói não se inserir nessas barbaridades de corrupção e também disse estar 
feliz pelo secretário Fausto, que se dispôs a explicar, esclarecer, enfim, declarar onde 
estão sendo investidos os benefícios que vem do Governo Federal. A Vereadora 
aproveitou a oportunidade para fazer um convite verbal para o Encontro Municipal das 
Mulheres Rurais de Cândido Godói, em que os 28 grupos do Lar do Município se reunirão 
para confraternização. Esta programação especial será realizada dia 25 de novembro de 
2014, dia internacional de combate à violência contra a mulher, na comunidade da Linha 
São Pedro com diversas atividades. Finalizou desejando a todos uma boa semana e 
agradeceu o espaço. Por quinto falou o vereador Adalberto José Strieder, líder do PP, que 
saudou a presidente, os colegas vereadores e o público presente na sessão. Iniciou seu 
pronunciamento falando da colocação que o vereador Pedro Afonso Trapp fez referente às 
empresas de leite que não vem pagando os produtores. Nesse sentido mencionou o 
vereador Adalberto que esse é um assunto muito grave, pois muitos agricultores 
dependem da renda do leite para sobreviverem. O vereador Adalberto acredita que deve 
haver uma discussão ampla referente a esse assunto e que as lideranças, não somente 
locais, mas também estadual e federal, devem se organizar para tentar amenizar esta 
situação dos produtores de leite. Ainda, o vereador retificou o convite da festa do 
cinquentenário da comunidade da Linha São Miguel, que será realizada dia 04/01/2015, 
convidando a todos para participar do evento. Desejou um bom retorno e uma boa noite a 
todos aos ouvintes da Rádio Gêmeos e uma boa semana de trabalho. Agradeceu o 
espaço. O sexto a se manifestar foi o vereador Milton Thomas, do PMDB, que saudou a 
presidente, os colegas vereadores, o assessor jurídico Protásio, a secretária Patrícia, os 
ouvintes da Rádio Gêmeos e o público presente na sessão. Dando início a seu 
pronunciamento lembrou que dia 16/11/2014 esteve representando a Câmara Municipal de 
Vereadores na inauguração do Camping de propriedade do Sr. Paulinho Mello, na 
comunidade da Linha Secção “B”. Em seguida agradeceu a toda população, 
principalmente aos agricultores pela colaboração na aplicação da vacina anti-aftosa e os 
parabenizou pelo bom atendimento proporcionado aos vacinadores comunitários. 
Referente aos produtores de leite que estão com sérias dificuldades para receber valores 
devidos por empresas que processam e revendem o produto, além de empresas que não 
estão pagando os produtores, existe ainda algumas empresas que estão envolvidas direta 
e outras indiretamente com as fraudes de adulteração do leite. Segundo o vereador a 
corrupção envolvendo o leiteé uma vergonha pública. Hoje o pequeno produtor está 



recebendo em torno de R$ 0,65 por litro de leite, tudo isso devido às fraudes que estão 
acontecendo. Finalizou agradecendo os ouvintes da Rádio Gêmeos e o público presente 
na sessão. Desejou uma boa noite e boa semana para todos os munícipes. 
O sétimo pronunciamento seguiu com o vereador Luis Noschang, líder do PMDB, que 
saudou a presidente, os colegas vereadores, os presentes na sessão, os ouvintes da 
Rádio Gêmeos e os munícipes em geral. No início do seu pronunciamento mencionou a 
questão política da corrupção, disse que todos estão “carecas” de saber dos desvios de 
dinheiro e falou da necessidade de uma reforma política urgente. Disse ainda ser 
imprescindível que haja uma reforma para moralizar de uma vez por todas a política 
nacional. O vereador Luis disse que há duas ou três legislaturas anteriores via-se no 
Município de Cândido Godói o dinheiro se esvaindo. Acerca disso citou alguns exemplos, 
como de agentes políticos indo para a praia, para o Paraguai, comprando certificados e 
não realizando os cursos, tudo isso com dinheiro público. O vereador disse que a 
Legislatura anterior e a atual gozam de mérito, a partir do momento em que a presidência 
do Poder Legislativo foi assumida pelos vereadores Vilmário, Milton, Pedro e pelo próprio 
vereador. Lembrou que a Casa Legislativa foi moralizada, segurando os recursos, 
aplicando e investindo de modo correto os recursos, continuando assim até o presente 
momento. Em seguida disse que espera que assim continue e que isso sirva de exemplo 
para mais políticos na região, estado e país. Sobre a questão da educação, o vereador 
Luis parabenizou a Administração que buscou e conquistou recursos para a educação e 
disse que os vereadores não estão contra a educação, mas que dão sua aprovação, 
desde que tudo esteja conforme a legislação. Referiu que a aprovação pelo MEC da 
construção da escola é um ponto favorável a execução da obra, mas ainda assim, 
segundo o vereador Luis, há uma Lei Federal e uma Lei Municipal que tratam sobre a 
radiação e ondas eletromagnéticas emitidas por torres e antenas. Fazendo menção à 
legislação citada, referiu que a Lei Municipal classifica a distância de 50 metros como 
sendo o ponto crítico e a Lei Federal a distância de 300 metros para a edificação de 
escola. Disse ainda que a Lei Municipal foi criada em 2011, para evitar justamente a 
construção da escola perto da torre que emite radiação, pois foi pesquisado e existe 
estudos na União Europeia, nos EUA e até mesmo no Brasil que confirmam que um 
simples celular, se usado exageradamente, pode provocar diversos males, como 
infertilidade e câncer. Desse modo, o vereador referiu, exemplificando, que uma antena 
que transmite o sinal de todos esses celulares pode provocar maiores danos. Lembrou que 
é sob a incidência desses fatores que se colocarão muitas crianças diuturnamente, 
diariamente por diversas horas. Ainda, acerca dos efeitos incidentes sobre uma gestante 
lecionando no referido ambiente, indagou se isso afetaria o feto. Disse ainda que os 
vereadores não são contrários a construção da escola São Luiz Gonzaga e nem contra a 
educação, mas a preocupação dos mesmos é quanto a localização da escola. Disse ainda 
que os vereadores criam leis e elas devem ser cumpridas caso contrário, de nada adianta 
o trabalho dos vereadores. Alegou ainda que o Executivo não respeitou a distância 
estabelecida nas leis referidas. No mais agradeceu o espaço, desejou um bom retorno a 
todos e estendeu um abraço ao público presente na sessão e aos munícipes. Seguindo, 
o oitavo a falar foi vereador Vilmário Jorge Szynwelski, do PT, saudou a presidente, os 
colegas vereadores, o público presente, os ouvintes da Rádio Gêmeos. No início de seu 
pronunciamento colocou sua posição sobre a educação, assunto provocado pelo vereador 
Mauri anteriormente, dizendo concordar plenamente com os posicionamentos do vereador 
Mauri e do Secretário de Educação Fausto, sobre o turno integral. Disse ainda que deveria 
haver diferença entre grandes e pequenos municípios, deveria existir turno integral para os 
grandes centros/cidades e não para os municípios pequenos, pelo fato de ser na faixa dos 
5 aos 12 anos de idade que a criança passa grande parte do tempo ao lado dos pais e se 
espelha nos mesmos. Referiu que com o tuno integral os jovens irão as poucos desistir de 
permanecer nos interior e se dispersarão para as cidades. Mencionou que uma forma a 
ser adquirida pelas escolas de turno integral, seria dispor um período com atividades de 
campo no interior do município, em propriedades de agricultores, para mostrar e incentivar 
os jovens a permanecer no campo e não migrar para as cidades. O vereador Vilmário 
acredita que houve avanços na educação nos últimos anos, citou como exemplo, o 
recebimento de dois ônibus para o município de Cândido Godói para o transporte os 



alunos, recurso para construção da escola São Luiz Gonzaga. Em seguida parabenizou a 
colocação do vereador Pedro, referente aos problemas que os produtores de leite estão 
enfrentando. O vereador Vilmário discordou do comentário realizado pelo vereador 
Mauricio, sendo que segundo o vereador Vilmário existe corrupção no município e na 
região, citando como exemplo o que está acontecendo com os produtores de leite, que 
não estão recebendo pelo produto vendido e também a corrupção que está ocorrendo na 
adulteração do leite. Outro exemplo de corrupção enfrentado pelo município foi a falência 
de empresas que comercializavam soja. Disse ainda, que talvez o município não esteja 
enfrentando atos de corrupção no âmbito político, mas na sociedade existe a corrupção. O 
vereador Vilmário acredita que o projeto de lei nº 095/2014, que foi apresentado nesta 
sessão, não pode prosperar, pois autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder anistia 
de multa moratória e remissão de juros a contribuintes inadimplentes, fazendo com que as 
pessoas acabem não dando importância em cumprir com suas dívidas. Em seguida 
solicitou ao líder da bancada do PP, vereador Adalberto, para que o mesmo entrasse em 
contato com o Executivo para que se evitasse o encaminhamento de ofícios de prestação 
de serviços de máquinas e afins nas propriedades de moradores de municípios vizinhos, 
pela fato de não haver condições legais de realizar esse tipo de serviços, inclusive pela 
retenção de gastos decretada pela Administração. O vereador pediu ainda que fosse 
explicado às pessoas que solicitam esses serviços que o município se encontra em um 
processo de retenção de custos e que não pode realizar esses trabalhos. No mais 
agradeceu o espaço. Dando prosseguimento, a Presidente Miriam agradeceu a presença 
do Secretário Municipal da Educação, senhor Fausto Fank, que fez uso da tribuna. 
Também agradeceu a presença do pastor Leomar Fagundes, Sr. Ademir Kieling, Sr. 
Ermelino Correa (Telo), colegas vereadores, os ouvintes da Rádio Gêmeos, a secretária 
Patrícia e o assessor jurídico Protásio. Desejou a todos um bom retorno e uma boa 
semana de trabalho. Não havendo mais assuntos a tratar, a Presidente Miriam Lourdes 
Bertolo Berres deu por encerrada a presente Sessão Ordinária, Plenário V. Marisa C. R. 
Rohleder da Câmara Municipal de Vereadores de Cândido Godói, aos 17 (quinze) dias do 
mês de novembro de 2014. 
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