
SÍNTESE DA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA DO PROFESSOR, 

REALIZADA EM 15 DE OUTUBRO DE 2018, CORRESPONDENTE AO SEGUNDO ANO 

DA DÉCIMA TERCEIRA LEGISLATURA DE CÂNDIDO GODÓI – Aos quinze dias do mês 

de outubro de 2018, às 19:00h (dezenove horas), na sede da APROCAN, realizou-se a Sessão 

Solene em Homenagem ao dia do Professor com o apoio da Associação de Professores de Cândido 

Godói (APROCAN). Os trabalhos da Sessão Solene foram abertos e dirigidos pelo Presidente, 

Vereador Jaime Luiz Welter, que, na oportunidade, constatou a presença dos seguintes Senhores 

Vereadores: Jair Eberhardt, Irmi Teresinha Lunkes Angst, Darlene Rohleder, Valdir Theisen, 

Alcidio Seleprim, Abel Hartmann e Hilda Kronbauer. O Presidente informou ainda a ausência do 

vereador Milton Thomas na presente sessão. Em seguida o servidor Geison Andre Schvider 

secretariou os trabalhos da sessão, convidando para fazer parte da mesa de honra o excelentíssimo 

senhor Valdi Luis Goldschmidt, prefeito municipal e a Sra. Mônica Langer Hartmann, vice-diretora 

da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Luiz Gonzaga, oradora da noite. Em seguida 

registrou e agradeceu a presença da diretoria e demais membros da Associação de Professores de 

Cândido Godói (APROCAN), bem como, dos diretores presentes na sessão. Posteriormente o 

presidente Jaime saudou o excelentíssimo senhor Valdi Luis Goldschmidt, prefeito municipal, e em 

nome dele saudou o vice-prefeito Sr. Gerson Dresch, os vereadores da Casa, os professores, os 

funcionários das escolas, representantes de entidades e demais munícipes presentes na solenidade. 

Mencionou que o mês de outubro é comemorado o dia do professor, uma data que serve não apenas 

para parabenizar os mestres, mas também para refletir sobre a importância desse profissional na 

vida das pessoas. Em seguida o servidor Geison convidou a todos para, em posição de respeito, 

acompanharem o hino nacional e o hino do município. Posteriormente saudou ainda a 1ª Dama Sra. 

Estela Bourscheid, bem como, a Sra. Vanuza Dresch. Logo após contou-se com o pronunciamento 

da Sra. Mônica Langer Hartmann, Vice-diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental São 

Luiz Gonzaga, oradora da solenidade, bem como, do prefeito municipal Valdi Luis Goldschimdt, 

dos líderes de bancada: vereadora Hilda Kronbauer, vereador Abel Hartmann e a vereadora Darlene 

Rohleder, e do presidente do Poder Legislativo Sr. Jaime Luiz Welter, sendo que todos destacaram 

a história, a importância, as lutas, as conquistas e os desafios dos professores. Por fim, os 

vereadores fizeram entrega de Moções de Congratulações aos diretores, os quais representaram 

todos os docentes de suas respectivas Escolas, tal moção foi entregue em homenagem ao dia do 

professor e como sinal de reconhecimento pelo mérito de contribuir na educação do Município de 

Cândido Godói. Finalizando, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 

Sessão Solene. Não havendo mais nada a tratar, o presidente encerrou a presente Sessão Solene, aos 

quinze dias do mês de outubro de 2018. Sendo aprovada a presente ata, vai assinada por todos os 

presentes. 
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