SÍNTESE DA DÉCIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CÂNDIDO GODÓI, REALIZADA EM 15 DE SETEMBRO DE 2014,
CORRESPONDENTE À SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA SEGUNDA
LEGISLATURA DE CÂNDIDO GODÓI – Aos 15 (quinze) dias do mês de setembro 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 quinta sessão ordinária do ano de 2014,
conforme o Regimento Interno desta Casa esteve publicada no mural desde o dia 12 de setembro de
2014, e esta sem propostas de emenda, foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida a
Presidente Miriam saudou os seguintes Vereadores: Adalberto Strieder, Iolanda Isabel Seibel Ludwig,
Mauri José Klein, Maurício Klein Gonçalves, Milton Thomas, Vilmário Jorge Szynwelski, Luis
Noschang, Pedro Afonso Trapp e o público presente na sessão. A presidente solicitou ordem e respeito,
pediu silêncio no plenário e também que os presentes desligassem os telefones celulares porque a
sessão seria gravada pelo notebook, por haver problemas técnicos na aparelhagem de som.
CORRESPONDÊNCIAS: Em seguida o vereador Pedro Afonso Trapp realizou a leitura do Ofício
circular n.º 006/2014, do Poder Executivo Municipal, referente a programação do 51º aniversário do
Município. GRANDE EXPEDIENTE: O vereador Pedro Afonso Trapp, líder do PSB, agradeceu o
espaço. O Vereador Adalberto Strieder, líder do PP, saudou a presidente, os vereadores, o assessor
jurídico, a secretária e o público presente na sessão, e saudou também em especial o ex-prefeito Valdi
Luis Goldschmidt e o ex-vice-prefeito Mario Backes e 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 vereadores, assessor jurídico, a secretária, o ex-prefeito Valdi e ex-vice-prefeito Mario, o
público presente na sessão e os ouvintes da Rádio Gêmeos. Finalizou desejando uma excelente sessão
e agradeceu o espaço. O vereador Vilmário Jorge Szynwelski, líder do PT, saudou a presidente, os
funcionários da Casa, os vereadores, o público presente na sessão e os ouvintes da Rádio Gêmeos. No
mais agradeceu o espaço. PROJETOS DO PODER EXECUTIVO APRESENTADOS: Projeto de
Lei nº 084/2014 – Autoriza a contratação temporária para a equipe do programa “Núcleo de Apoio à
Saúde da Família – NASF”; Projeto de Lei nº 085/2014 – Altera redação da Lei Municipal nº
2.424/2014; Projeto de Lei nº 087/2014 – Abre crédito especial no orçamento municipal vigente no
valor de R$ 3.255,00; A presidente informou que o projeto já passou pelas comissões e em seguida iria
para votação. Projeto de Lei nº 088/2014 – Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício
Financeiro de 2015. A presidente consultou aos líderes para que fossem lidas somente a ementa e a
justificativa do referido projeto pelo fato de o projeto ser muito extenso. Projeto de Lei nº 089/2014 –
Inclui meta no PPA; Projeto de Lei nº 090/2014 – Autoriza a contratação emergencial de um
motorista de ambulância. PROJETOS DO PODER EXECUTIVO COM PARECER: Projeto de
Lei nº 082/2014 – Altera redação da Lei nº 2.385/2013 que institui gratificação aos servidores
designados para o ESF e PMAQ/AB. – Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei nº
084/2014 – Autoriza a contratação temporária para a equipe do programa “Núcleo de Apoio à Saúde
da Família – NASF”. Foi pedido vistas pelo vereador Pedro Afonso Trapp justificando que, em

análise do art. 2º do projeto de lei, entende que seria muito mais fácil a realização de um concurso
público ao invés de realizar sucessivas contratações anualmente. Projeto de Lei nº 085/2014 – Altera
redação da Lei Municipal nº 2.424/2014. – Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei nº
087/2014 – Abre crédito especial no orçamento municipal vigente no valor de R$ 3.255,00. Foi pedido
vistas pelo vereador Luis Noschang, para maior clareza do mesmo, justificando que, uma vez que se
tratando de itens do patrimônio que foram leiloados, o vereador gostaria de saber quais itens foram
leiloados e qual o valor de cada item. Projeto de Lei nº 090/2014 – Autoriza a contratação
emergencial de um motorista de ambulância. – Durante a discussão os vereadores Luis Noschang,
Mauricio Klein Gonçalves, Pedro Afonso Trapp e Iolanda Isabel Seibel Ludwig fizeram seus
pronunciamentos em relação ao projeto, todavia, após a discussão, o mesmo foi aprovado por
unanimidade de votos. MATÉRIA DO PODER LEGISLATIVO - PROJETOS DE DECRETOS
DO PODER LEGISLATIVO PARA VOTAÇÃO: Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2014 –
Dispõe sobre a aprovação das contas públicas do Prefeito Municipal, referente ao exercício de 2010. A
Presidente colocou a Tribuna Popular à disposição dos senhores Valdi Luis Goldschmitt e Mário
Backes para apresentação de considerações sobre os Processos de Contas dos Exercícios de 2010,
todavia os mesmos mas não quiseram fazer uso da palavra. Na discussão, o vereador Milton saudou a
presidente, os vereadores, o assessor jurídico, a secretária, ao ex-prefeito Valdi e ex-vice-prefeito
Mario e o público presente na sessão. O vereador disse se sentir honrado por ter sido escolhido como o
presidente da Comissão da Constituição, Justiça e Finanças e poder avaliar o referido processo de
contas. Mencionou ainda que graças à honestidade e competência (do ex-prefeito Valdi e do ex-viceprefeito Mario) que as contas do ex-prefeito e do ex-vice-prefeito foram aprovadas. O vereador ainda
salientou que foi estudado e trabalhado no que tange ao parecer técnico do TCE. Parabenizou a
Administração anterior por conseguir a aprovação e legalização do orçamento e das despesas do
Município, através da atuação que os gestores tiveram em seu respectivo mandato. Em seguida
agradeceu. Após a discussão o projeto foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Decreto
Legislativo nº 02/2014. Dispõe sobre a aprovação das contas de governo do Prefeito Municipal,
referente ao exercício de 2012. Novamente a presidente dispôs espaço na tribuna aos senhores Valdi
Luis Goldschmitt e Mário Backes para apresentação de considerações sobre os Processos de Contas de
Governo do Exercício de 2012, mas novamente os mesmos não fizeram uso da palavra. Durante a
discussão o vereador Milton mais uma vez saudou a presidente e os vereadores, dizendo que a presente
é uma sessão bem simples e discreta, restando apenas parabenizar o ex-prefeito e o ex-vice-prefeito
pela não existência de nenhuma pendência na gestão pública. Em seguida o vereador Luis Noschang
saudou a presidente, os vereadores, falando da satisfação em ter feito parte da anterior Administração
do Executivo, podendo ter participado das decisões. Parabenizou os senhores Valdi e Mario pela
excelente gestão e trabalho realizado perante a comunidade Godoiense. Após a discussão o referido
projeto foi aprovado por unanimidade de votos. PROJETO DE RESOLUÇÃO DO PODER
LEGISLATIVO PARA VOTAÇÃO: Projeto de Resolução nº 05/2014 – Abre crédito adicional
suplementar no orçamento vigente do Poder Legislativo. O vereador Adalberto Strieder saudou a

presidente, os vereadores e em seguida pediu vistas do projeto, justificando ter sido surpreendido
anteriormente da reunião das Comissões com esse projeto, não tendo, dessa forma, condições de tê-lo
estudado completamente. PROPOSIÇÕES: Milton Thomas: - Indicação: indica ao Poder Executivo
Municipal que, através do setor competente, providencie a colocação de mais bueiros na ponte da
comunidade da Linha Abrantes, a pedido dos senhores Ronaldo Bender, Osvaldo Viedermann e
Claudemir Weiss. - Indicação: indica ao Poder Executivo Municipal que, através do setor competente,
faça a vistoria nas caixas d’água que estão expostas nas ruas/passeio público e nos depósitos a céu
aberto devido ao acumulo de água. - Indicação: indica ao Poder Executivo Municipal que, através do
setor competente, realize o patrolamento e cascalhamento da estrada que liga Lª Timbaúva, Lª
Paranaguá à Ubiretama. Mesa Diretora: - Pedido de Informação nº 37/2014: solicita que o Poder
Executivo Municipal informe ao Poder Legislativo separadamente os períodos de férias gozadas por
cada um dos Secretários Municipais, juntando o respectivo comprovante de férias. – Aprovado por
unanimidade de votos. - Pedido de Informação nº 38/2014: solicita que o Poder Executivo
Municipal informe ao Poder Legislativo a relação dos funcionários da saúde que receberam recurso do
PMAQ no ano de 2013. – Aprovado por unanimidade de votos. Luis Noschang: - Pedido de
Informação nº 39/2014: solicita que o Poder Executivo Municipal informe ao Poder Legislativo o
motivo pelo qual ainda não foi fiscalizado e proibida a utilização dos passeios para a exposição de
mercadoria a venda, para possibilitar a trafegabilidade à população, conforme indicação já realizada
por esta Casa na 5ª sessão ordinária no dia 07/04/2014, nos termos da indicação abaixo colacionada.
Na 5ª sessão ordinária, dia 07/04/2014 o vereador Milton Thomas fez a seguinte Indicação: “indica
ao Poder Executivo municipal que, através do setor competente, utilizando das devidas vias legais,
organize o comércio local a fim de que não sejam utilizadas os passeios públicos/calçadas para
comercialização de produtos por parte dos lojistas, posto que isso atrapalha os transeuntes.” –
Aprovado por unanimidade de votos - Indicação: indica ao Poder Legislativo Municipal que seja
encaminhado ofício ao DAER, para que o mesmo realize operação tapa buracos com urgência no
trecho entre Santa Rosa a Candido Godói. Vilmário Jorge Szynwelski: - Indicação: indica ao Poder
Executivo Municipal que, através do setor competente, providencie a pintura das faixas de pedestre
que se encontram apagadas ou danificadas. Adalberto Strieder: - Pedido de Informação nº 40/2014:
solicita que o Poder Executivo Municipal informe ao Poder Legislativo quem é o responsável pelo
controle do livro ponto das horas extras dos funcionários, bem como informe as horas extras do
funcionário Rudimar Schneider, informando como o mesmo compensa as referidas horas ou se estas
são pagas ao respectivo servidor. – 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, o ex-prefeito Valdi e o ex-vice-prefeito Mario, bem como o público presente na sessão.
O vereador Pedro considerou estranho o pedido de informação do vereador Adalberto, mas disse que
votou a favor ao mesmo, todavia deseja que a solicitação de informações seja respondida corretamente
e que o Executivo não disponha apenas o portal da transparência para obtenção das informações,
como, segundo o vereador, ocorrido em diversas vezes. O presente vereador também julgou estranho o

pedido realizado pelo vereador Adalberto pelo fato do mesmo, sendo líder da bancada do governo,
necessitar realizar um pedido de informação, alegando que o vereador Adalberto pode ter acesso a
qualquer informação dentro da Administração e da prefeitura. O vereador comentou acerca da
associação dos motoqueiros presentes na sessão e que estão interessados na aprovação do projeto de lei
nº 079/2014 para que seja doada área para que tenham um espaço para praticar motocross. O vereador
gostaria que antes eu os associados aceitassem a área a ser doada, os mesmos fossem ao prefeito e
solicitassem a limpeza da área. Explicou o vereador que ao aceitarem a área da forma que se encontrar,
os associados passarão a ser os responsáveis pela devida área, inclusive perante a órgãos de
fiscalização. Fez ainda um breve comentário em relação a denúncias realizadas por vereadores,
lamentando pelo efeito inexitoso das mesmas. Lembrou da época que ocorreu um vendaval,
derrubando no chão telhas de brazilit e que devido aos cacos que ficaram espalhados o vereador
respondeu a um processo judicial. Prosseguindo em seu pronunciamento, o presente vereador disse não
ser contrário à aprovação do projeto para construção da pista de motocross, mas gostaria que o mesmo
integrasse a pauta novamente quando a respectiva área estivesse limpa, regularizada perante os órgãos
de fiscalização, para assim não prejudicar os jovens que estão querendo uma pista para se divertir.
Finalizou agradecendo a presença de todos e desejando uma boa noite. Agradeceu o espaço. O
segundo a falar foi o vereador Adalberto Strieder, líder do PP, saudou a presidente, os vereadores, o
assessor jurídico e a secretária. Saudou também o ex-prefeito Valdi e o ex-vice-prefeito Mario,
parabenizando-os pela aprovação das contas de 2010 e 2012. Seguindo referiu que em muitos casos
prefeitos precisam trabalhar por muito tempo para resolver problemas perante a justiça, problemas
muitas vezes ocasionados por se ter pensando no bem comum do povo. Mencionou que o senhor
Selvino Dahmer, presente na sessão, pretende lotear um imóvel de sua propriedade, mas o Poder
Legislativo não está dando continuidade à aprovação do projeto de lei. O vereador pediu que os
colegas vereadores dessem preferência ao respectivo projeto uma vez que o Sr. Selvino quer ajudar a
comunidade de Cândido Godói a se desenvolver. Na opinião do presente vereador os demais devem
viabilizar a colocação do projeto em pauta para que o Sr. Selvino possa continuar seu empreendimento.
O vereador lembrou que não é simplesmente a aprovação do projeto pela Casa que faz com que o
loteamento seja concluído, pois em seguida o mesmo deve passar por três licenciamentos ambientais.
Em relação ao pedido de vistas do projeto de resolução, alegou que o pedido se justifica também pelo
fato de que foi encaminhado um oficio ao Poder Legislativo para indicação de três nomes desta Casa
Legislativa para integrar a comissão de discussão e elaboração do projeto do Centro Administrativo do
Município. O vereador não se posicionou contrariamente à aquisição de um terreno para o Poder
Legislativo, mas considerou que o Legislativo deveria ter respondido ao Executivo que não possui
interesse no projeto de construção de um Centro Administrativo. Lembrou ainda do fato do corrente
período eleitoral, pedindo à comunidade para que reconheça as pessoas que já ajudaram o Município
de Cândido Godói com verbas, tanto para o hospital como também para os agricultores. Desejou um
bom retorno a todos e uma boa semana de trabalho. Finalizou agradecendo o espaço. A terceira a fazer
uso da palavra foi a vereadora Iolanda Isabel Seibel Ludwig, do PP, que saudou a presidente, os

vereadores, a secretária Patrícia, o assessor jurídico, o ex-prefeito, o ex-vice-prefeito, também saudou
o senhor Selvino Dahmer, o senhor Ademir Kieling, os colegas de trabalho presentes na sessão e a
juventude que está na expectativa da aprovação do projeto da área para construção da pista de
motocross. Iniciou dizendo que já foi mencionado na sessão anterior que a aprovação do projeto de lei
depende da existência de algumas questões. A vereadora não quis entrar em detalhes, mas acredita que
os jovens interessados, ao procurarem a Administração, estavam cientes do que estavam solicitando,
sabiam o que estavam fazendo. A vereadora tentou mostrar que o projeto de lei não busca
simplesmente ceder um espaço físico, mas que vai ao encontro de um desejo e gosto pela prática de
um esporte ao qual os respectivos jovens se dedicam e que talvez os vereadores estejam impedindo a
aprovação do projeto por questões pequenas diante do que a aprovação do projeto representaria aos
respectivos jovens. A vereadora também disse esperar que na sessão seguinte os rapazes da associação
de motoqueiros sejam contemplados com a aprovação do projeto, que na visão da vereadora é um
projeto sonhado e merecido pelo jovens. Da mesma forma desejou que o projeto de loteamento do
imóvel do Sr. Selvino Dahmer, também integre a pauta da próxima sessão. Aproveitou a oportunidade
para reforçar o convite que foi lido no início da sessão para a semana do Município, com abertura
oficial no dia 27 de setembro a partir das 13h 30 min, com mateada na praça e outras diversas atrações.
Informou que na referida tarde o Município será representado pela Secretaria da Educação e pela
Secretaria de Assistência Social. Convidou a todos para participarem da programação, inclusive os
ouvintes da Rádio Gêmeos. Parabenizou e agradeceu a presidente por ter presenteado os vereadores
nesta sessão com um mimo em comemoração ao dia do vereador, que é comemorado no dia 1º de
outubro. Finalizou deixando um abraço a todos e desejando um bom retorno. Agradeceu o espaço. O
quarto inscrito foi o vereador Mauricio Klein Gonçalves, do PP, que saudou a presidente, os
vereadores, a secretária Patrícia, o assessor jurídico Protásio, o ex-prefeito Valdi e ex-vice-prefeito
Mario e todos os presentes na sessão e disse ser uma satisfação muito grande a presença do público. O
vereador começou falando sobre a pista de motocross, informando que quando chegou à Câmara foi
surpreendido, pois pensou que o projeto seria votado na presente sessão. Segundo o mesmo vereador o
que o colega Pedro Afonso Trapp falou anteriormente serve apenas como desculpa para não colocar o
projeto em votação, supondo que o vereador Pedro poderia não ter lido o referido projeto ou não saber
do que se trata, posto que o projeto, segundo o vereador Mauricio, tem uma área delimitada para a
construção da pista. Continuando, o vereador Mauricio informou que, juntamente com o prefeito, o
secretário de obras e alguns motoqueiros, a área destinada à construção da pista foi visitada, não
verificando nenhum impedimento naquele local, mencionando, inclusive, que até um certo momento, a
área era cultivada por um determinado senhor. Prosseguindo o vereador Mauricio registrou que o
projeto se encontra bem claro, informando que são 22.000 m2 de área total, estando compreendida uma
parte da pedreira, argumentando que durante mais de 20 anos é depositado entulhos no local, mas que
já está sendo providenciada a limpeza e retirada dos materiais da área informada. O vereador também
disse ter ficado bastante descontente pelo fato de o projeto de lei referente a cedência de área para
construção de pista de motocross não ter integrado a pauta e pediu que fosse realizada uma sessão

extraordinária para votação desse projeto de lei, pois mencionou saber o quanto os motoqueiros estão
esperando para que esse projeto se efetive, pois os mesmos já teriam um evento programado para o
mês de outubro, estando na expectativa já na sessão anterior. Seguiu afirmando que a aprovação do
projeto não aconteceu pelo simples fato dos colegas vereadores não quererem, porque havia quinze
dias para resolver qualquer problema inerente ao projeto de lei, tanto com o Poder Executivo como
com a Associação dos Motoqueiros, alegando que a justificativa de haver entulhos no local não é
suficiente para a não aprovação do projeto. O vereador também manifestou seu desgosto pela não
aprovação do projeto, sabendo que os motoqueiros viriam à sessão e que os mesmos gostariam que o
projeto fosse aprovado. O vereador Mauricio também expressou seu repúdio pela ação tomada pelos
vereadores da oposição, afirmando que cabe a eles decidir quais os projetos que integram a pauta.
Lembrou que a área da pedreira foi adquirida na época que seu avô, o senhor Bertilo Klein, era
prefeito. O vereador disse ficar feliz por agora essa mesma área poder ser ocupada por jovens, caso o
projeto seja aprovado. Anunciou que com certeza será dado um destino correto à área que foi adquirida
no tempo em que seu avô foi prefeito. Em seguida parabenizou o secretário municipal de educação e
também toda a secretaria e o quadro de professores pela boa colocação da educação do Município no
IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), ficando em 4º lugar no Estado. Asseverou
que isso demonstra que a educação do Município realmente está num nível invejável por outros
municípios. Desejou que isso continue sendo destaque na região e que continue melhorando. O
vereador questionou à presidente acerca da solicitação para que o secretário da educação fosse
convidado a dar explicações sobre a construção da nova escola São Luiz Gonzaga, querendo saber
também qual o posicionamento da mesa diretora sobre o caso. Mencionou que gostaria de ouvir o que
o secretário de educação tem a dizer, para que o mesmo prestasse esclarecimentos em relação a
algumas questões que os próprios vereadores levantaram. Em relação ao que o vereador Pedro Afonso
Trapp comentou anteriormente acerca do pedido de informação realizado pelo líder da bancada do PP,
aduziu que cada vereador é responsável por se informar tanto mediante a Câmara ou diretamente no
Poder Executivo. Disse que todos os vereadores, tanto da bancada do PP, como da oposição, tem o
direito e o dever de ir ao Executivo e solicitar as devidas informações. Finalizou agradecendo ao
público que assistiu à sessão e pediu desculpa aos jovens pelo fato de não conseguirem ver a votação
do projeto tão desejado, mas assegurou que faria o máximo para que o projeto fosse votado o mais
rápido possível. Desejou uma boa noite a todos e agradeceu o espaço. Por quinto falou o vereador
Mauri José Klein, do PP, que saudou a presidente, os colegas vereadores, a secretária, o assessor
jurídico e em especial ao ex-prefeito Valdi e ao ex-vice-prefeito Mário Backes, cumprimentou também
o Sr. Mario Backes por ser presidente da Cooperger, estando ele buscando uma forma de viabilizar
esse empreendimento no Município de Cândido Godói, que com certeza, na visão do vereador Mauri, é
de interesse não só dos associados, bem como de toda comunidade, principalmente também do Poder
Executivo, pois será um investimento que gerará bastante retorno financeiro. Saudou também os
ouvintes da Rádio Gêmeos. Iniciou seu pronunciamento falando da colocação que o vereador Mauricio
fez referente a classificação do Município no IDEB. O vereador Mauri lembrou que em sessões

anteriores criticou o modelo de educação implementada no Brasil, pois a educação no Brasil estava
piorando ao invés de melhorar, mas isso não se verifica no Município, conforme resultado do IDEB.
Disse estar de parabéns a secretaria da educação, as escolas e principalmente o corpo de professores
que são os principais responsáveis, dizendo também que com certeza esse trabalho não é de um ou dois
anos, já vem sendo realizado há mais tempo. Em seguida comentou sobre o projeto de resolução,
referente a compra de terreno para o Poder Legislativo, que sofreu pedido de vistas pelo vereador
Adalberto, mencionando que esse projeto será mais amplamente discutido. Disse que a Câmara tem em
pauta R$ 150.000,00 para aquisição de um terreno, sendo que na sua opinião esse dinheiro não deveria
ser gasto, pois a Câmara poderia ser incluída junto ao projeto do Centro Administrativo. Comentou que
esse tema ainda será mais amplamente debatido e não vai ser decidido por uma bancada ou pela mesa
diretora, pois acredita que o projeto deve ser discutido entre todos os vereadores. O vereador acredita
também que foi devido a esse ponto que o líder da bancada do PP pediu vistas do projeto, justamente
para possibilitar um tempo maior para discussão e até para a certeza do que será feito, afinal é um
montante grande em dinheiro que poderá ser economizado e que poderá fazer a diferença em outra
obra ou atividade no Município. No mais agradeceu a presença dos motoqueiros. Compartilhou ainda
da opinião do vereador Mauricio, pedindo para que a presidente tenha um pouco de urgência na
apreciação do projeto de cedência de área para construção da pista de motocross, colocando o projeto
em votação. E quanto às colocações do vereador Pedro Afonso Trapp, acerca do lixo encontrado na
área, em sendo as mesmas verdadeiras, o vereador Mauri sustentou que o problema deverá ser
resolvido, conversando com a Administração para agilizar o processo de limpeza do terreno
possibilitando a liberação do mesmo para construção da pista de motocross. Agradeceu o espaço. O
sexto a se manifestar foi o vereador Milton Thomas, do PMDB, que saudou a presidente, o assessor
jurídico Protásio, a secretária Patrícia, os colegas vereadores e novamente saudou o ex-prefeito Valdi, o
ex-vice-prefeito Mário e os jovens presentes na sessão. Dando início a seu pronunciamento vereador
falou da imensa gratidão de ter feito parte dos oito anos de governo, juntamente com o assessor
jurídico Protásio, que foi muito competente na Administração Valdi e Mário, que conseguiu aprovação
total das contas dos oito anos de mandato. Referente ao lote que o Poder Legislativo pretende adquirir,
o vereador disse ter feito parte do corpo de vereadores da época quando imóveis que pertenciam ao
Poder Legislativo foram doados à Terceira Idade, possibilitando a construção do Centro do Idoso, mas
que na referida época a doação ocorreu sem a possibilidade de os vereadores analisarem melhor o
projeto. Sustentou que na época mencionada não foi realizada consulta alguma aos vereadores para
constatação da concordância ou não quanto à doação do terreno. O vereador Milton também registrou
não saber ainda qual o destino do dinheiro referente à diferença no repasse de 2013 ao Poder
Legislativo. Afirmou que se o dinheiro do Poder Legislativo não tiver um destino definido pelo próprio
Poder, até o final do ano o prefeito gastaria o dinheiro do Poder Legislativo novamente. Mencionou
que essa é a justificativa para os vereadores pensarem em construção de um prédio próprio do Poder
Legislativo, deixando de ser onerado com o aluguel. Em relação à pista de motocross, o vereador
parabenizou os jovens e desejou que tudo desse certo para efetivação da pista, mas também desejou

que os jovens da associação de motoqueiros não tenham problemas com a área a ser cedida, devido à
informação que é necessário a expedição de licença ambiental. Todavia o vereador também informou
que caso a associação de motoqueiros tenha toda a documentação, estando tudo legalizado, o mesmo
se coloca a favor do projeto. O vereador registrou ainda que sempre será favorável e aprovará projetos
que forem benéficos ao povo. Finalizou agradecendo o espaço, desejando um bom retorno e uma boa
noite a todos. O sétimo pronunciamento seguiu com o vereador Luis Noschang, líder do PMDB, que
saudou em especial a presidente, os colegas vereadores e o povo que assiste à sessão até o presente
horário. No início do seu pronunciamento parabenizou o vereador Mauri pela sensatez ao se referir ao
IDEB, à matéria que foi publicada no jornal, registrando que resultado da educação do Município de
Cândido Godói não é resultado de um ano ou um ano e meio de gestão. Sustentando que é evidente
que há participação da atual Administração, mas que o resultado disso é devido em maior parte à
gestão anterior, considerando terem sido oito anos de boa gestão, de secretariado bom. Desejou que
essa direção seja seguida para se chegar mais além. Em seguida o vereador Luis questionou ao
vereador Mauricio por onde tinha tido acesso ao local destinado à construção da pista de motocross, no
momento em que foi realizada visita à área, para não ter sido constatada a presença de lixo. Afirmou
também que a atual Administração já assinou um TAC (termo de ajuste de conduta), mas que apenas
posicionou placas indicando a proibição de depósito de lixo no local. Sustentou que tal atitude é
vergonhosa e que a Administração continua depositando lixo, estando lá aos olhos de todos. O presente
vereador lembrou que realizou uma visita à essa área, inclusive fotografando o local, mencionando que
é dever fiscalizar. Seguindo sua fala convidou o vereador Mauricio para acompanha-lo em visita ao
local e ver o lixo que lá está depositado. De qualquer modo afirmou que seria possível também a
secretária da Casa mostrar as fotos salvas, que estão salvas no computador. Segundo o vereador Luis,
seu desejo é que os vereadores se indignassem com a situação, além disso mencionou acreditar que
apenas o vereador Mauricio tenha ido ver a área, mas que os demais colegas da bancada do PP não
tenham visitado o local. Afirmou que é vergonhoso o fato da área ser objeto de TAC e agora pretender
repassá-la aos jovens motoqueiros. Todavia, o presente vereador concordou com o colega Mauricio em
ser realizada uma sessão extraordinária para votação do projeto de cedência de área para construção da
pista de motocross, desde que o Município livre o local do lixo. Registrou ainda que esse projeto
apenas não foi efetivado na gestão anterior pelo fato de os motoqueiros interessados não terem criado
uma associação. Em relação ao pedido de informação referente aos passeios públicos com a passagem
de munícipes obstruída devido ao acúmulo de materiais a venda nos pontos comerciais, assunto de
uma indicação do vereador Milton, há alguns meses atrás, o presente vereador ressaltou que gostaria
de saber qual o motivo de ainda não terem sido tomadas as devidas providências, pois, na sua
concepção, é de extrema urgência, alegando que a população não pode ser penalizada para benefício
dos comerciantes. O vereador manifestou sua discordância em relação ao fato de alguém usar o passeio
em benefício próprio sendo que o passeio é público e deve ser usado para as pessoas andarem e não
servir como depósito de materiais destinados à comercialização. O vereador também comentou acerca
do pedido de informação solicitando a relação dos secretários municipais, a fim de informar o período

de férias e com a demonstração dos respectivos contracheques. Salientou que este pedido de
informação não é desnecessário, pois afirmou que há secretário tirando férias pela segunda vez no ano,
sem que estejam vencidas no mesmo ano. Informou que só não citou o nome do referido secretário por
questões de ética. No mais desejou aos munícipes godoienses, aos ouvintes da Rádio Gêmeos e ao
público presente um bom retorno aos seus lares e agradeceu o espaço. Seguindo, o oitavo a falar foi
vereador Vilmário Jorge Szynwelski, do PT, saudou a presidente, os colegas vereadores, o público
presente, o ex-prefeito Valdi, o ex-vice-prefeito Mario Backes. Já no início de seu pronunciamento
parabenizou os Srs. Valdi e Mário pelos oito anos que estiveram à frente do Município, afirmando que
é uma tarefa muito difícil, lembrando que há momentos em que são tomadas difíceis decisões, mas que
os dois gestores estão presentes nesta sessão de cabeça erguida, por terem cumprido, segundo o
vereador, com seus compromissos e suas metas. O vereador manifestou sua valorização pela atuação
dos antigos gestores, mencionando em seguida que a imprensa local, há duas semanas atrás, publicou o
decreto do atual prefeito municipal referente à contenção de gastos. Além disso, o vereador também
manifestou sua preocupação com a situação das estradas. Mencionou que várias pessoas o procuraram,
estando as mesmas preocupadas com essa situação, pelo fato de as estradas não estarem em boas
condições. Referiu que no decreto de contenção de gastos consta que serviços a particulares estão
expressamente proibidos, todavia manifestou sua estranheza aduzindo que há uma comunidade onde
praticamente todas as entradas foram recuperadas ultimamente. Salientou que isso é preocupante pelo
fato de a contenção de gastos ocorrer numa secretaria que é uma das prioritárias para o Município do
porte de Cândido Godói. Lembrou também que esteve junto com o ex-prefeito Valdi quando o mesmo
se encontrava numa situação parecida, lembrando que na época também usou da contenção de gastos,
todavia começou os ajustes pela exclusão de FGs de vários funcionários e por demissões de CCs,
sustentando que contendo gastos de tal modo a população foi pouco atingida, registrando que apenas
poucas pessoas foram afetadas. Em seguida parabenizou o vereador Luis pela indicação que o mesmo
havia feito na presente sessão referente a operação “tapa-buracos”. O vereador Vilmário também se
propôs a se mobilizar para a efetivação da manutenção da faixa viária entre Cândido Godói e Santa
Rosa. Registrou também que o DAER, nos últimos governos, foi sucateado, não tendo mais estrutura
para manter as estradas. Mencionou que uma empresa da região se dispôs a fazer a manutenção dessas
estradas pelo valor de R$ 2 milhões de reais por mês, mas que mesmo assim as estradas se encontram
em mal estado. Afirmou que é preciso sim ir atrás dos fatos e cobrar o fechamento dos buracos nas
vias. Parabenizou a colocação do vereador Mauri referente à educação, referindo que o vereador Mauri
foi feliz em mencionar que não é de um ano para outro que a educação é melhorada, e assim também
no Brasil a educação não será mudada de um governo para outro, mas referiu que o governo hoje
investe em educação, fazendo referência aos vários programas que existem, das várias universidades
que foram criadas e várias escolas técnicas que estão profissionalizando os jovens, referindo que tudo é
um processo lento. Lembrou ainda que o Governo Federal está investindo na educação do nosso
Município, reportando-se aos ônibus escolares que também são provenientes de recursos do Governo
Federal, da mesma forma o recurso para o ginásio e escolas. Mencionou que da mesma forma o

governo Estadual também está valorizando a educação, pois nos últimos quatro anos os professores
estão recebendo um aumento de 76%, isso equivale a mais de 50% no ganho real no salários de
professores. Agradeceu o espaço. Dando prosseguimento a presidente da Casa solicitou que a
secretaria fizesse a leitura de uma mensagem ao dia do vereador. Em seguida a presidente parabenizou
os colegas vereadores pelo seu dia e agradeceu a presença do público, em especial a presença do exprefeito Valdi e ex-vice-prefeito Mario que estiveram presentes para verem a aprovação da prestação
de contas dos exercícios de 2010 e 2012. Não havendo mais assuntos a tratar, a Presidente Miriam
Lourdes Bertolo Berres deu por encerrada a presente Sessão Ordinária, agradecendo a presença de
todos e desejando um bom retorno. Plenário V. Marisa C. R. Rohleder da Câmara Municipal de
Vereadores de Cândido Godói, aos 15 (quinze) dias do mês de setembro de 2014.
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