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Ata 35/2016 
 

35° Sessão Ordinária do Ano de 2016. 

Aos vinte e um dias do mês de Novembro de dois mil e dezesseis, às 19 horas e 26 

minutos, com ausência dos Vereadores Vanildo Carlos Krensiglova e Sebastião Adir Damião, já 

justificadas, e com a presença dos demais Senhores (as) Vereadores (as), o Senhor Presidente 

Elio Didimo declara aberta a Trigésima Quinta Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezesseis e 

convida a todos para fazer a oração do Pai Nosso como é de costume desta casa. O Presidente 

convida a primeira secretaria Vereadora Arlete Latzuk Penna para fazer a leitura resumida da ata 

da Trigésima quarta Sessão Ordinária do ano de 2016, posteriormente o Presidente coloca a 

mesma em votação, sendo a Ata 34/2016, a mesma sendo aprovada por unanimidade pelos 

Senhores (as) Vereadores (as) presentes. Como não temos nenhuma matéria a ser lida no 

expediente da mesa passamos de imediato para o grande expediente plenário, onde os senhores 

inscritos poderão fazer uso da palavra conforme regimento interno dessa casa. Com a palavra o 

vereador Luiz Antonio de Lima. Senhor presidente colegas vereadores e vereadoras agradecer o 

publica que nos assiste gostaria de agradecer a presença do Mota e seu filho obrigado empresário 

de nossa cidade agradecer a presença do nosso prefeito eleito Reinoldo agradece a presença 

também dos nossos colegas vereadores apartir de 2017 Aguinaldo, Jacir e o Zé obrigado pela 

presença funcionário Genésio, Oseias, Noelzão, agradecer a presença também da esposa do 

nosso vereador e funcionários desta casa. Gostaria senhor presidente venho recebendo umas 

reclamação o seguinte a respeito da Unidade Básica de Saúde de São José aonde diz que esta 

dando muito infiltração também tenho visto falar essa Unidade Básica de saúde esta sendo para 

ser inaugurada segundo o que a gente sabe essas infiltração até gostaria de pedir aqui que o 

Vereador Jorlei e vereadora Clarice que analisa se desse uma olhada se realmente vem 

acontecendo essas infiltrações nessa obra porque eu não acho justo se tiver havendo infiltração 

ou alguma coisa de errada o poder executivo esta recebendo nessas condições também a creche 

aqui de Santa Maria também a gente sabe que tem que ter o pátio em roda por causa das 

crianças também esta para ser inaugurada e outras coisas também esta dando na instalação de 

água da creche também esta com problema então a gente gostaria se tivesse alguém para poder 

explicar a parte do executivo o que esta acontecendo com essas infiltrações com esses serviços 

irregular para que essas obras que sejam analisadas e vistoriada antes que seja feita a entrega 

dessas obras. E hoje também aqui ta vindo para essa casa o projeto de lei nº 014/2016 que 
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declara transformar lotes de terras rurais em zona de expansão urbana a gente esta sabendo o 

vereador nego passou algumas coisas agradecer a presença do Rodrigo da pic nic que 

empresário da nossa cidade que aqui se encontra esta casa tem um regimento onde que ela diz 

quando vem um projeto com regime de urgência ele tem que ser protocolado na sexta feira para 

analise o secretario avisa para que os vereadores tenham o conhecimento desse projeto então 

esse projeto chegou hoje com regime de urgência era quatro e pouca da tarde e nos vereadores 

decidimos a maioria não que nos seja contra esse projeto que fique bem claro Rodrigo a gente 

sabe que o teu projeto é para que traga mais benefícios ao nosso município e emprego e renda 

questão que a gente vai esta passando que todos os projetos passam pela comissão tem que ter 

o parecer jurídico e o nosso advogado ele esta com problema de saúde e não pode se fazer 

presente para também analisar visto que a hora que chego o projeto não que a gente esteja sendo 

contra a esse teu projeto essa outra semana a gente vai esta analisando junto com as comissões 

e tendo os parecer junto ao jurídico e junto a gente vai esta discutindo o que for de bom pode ter 

certeza que não distorcer as coisas eu acho que ate seria importante você mesmo senta junto 

com nos e explicando para nos sobre esse projeto marcar durante um dia dessa semana para 

explicar a gente chega aqui e pega um projeto sem saber não fala não conta então você vim junto 

com nos explicando teu interesse, interesse do município que vai trazer como o vereador nego 

passou para nos que esta trazendo mais  emprego trazendo renda então eu acho importante para 

nosso município então a gente gostaria que você disponibiliza se um pouco do seu tempo e 

tivesse chamando nos ai até de repente se antes tivesse feito isso mesmo que o projeto não 

estivesse nesta casa tivesse nos trazido deixado apar de repente hoje taria ai indo para leitura e 

votando de repente a favor do teu projeto sem nenhum problema mas gostaria de aqui agradecer 

mais uma vez a presença de cada um e deixar o convite ai para a próxima sessão na segunda 

feira que vem e meu muito obrigado. Com a palavra o vereador Euleri José Leal. Senhor 

presidente senhoras e senhores vereadores prefeito eleito vereador Jacir vereador Aguinaldo 

obrigado pela presença vereador Zé do Leite obrigado pela presença demais pessoas seu Mota 

empresários que estão aqui Ozeias Boiko e demais pessoas e funcionários públicos obrigado pela 

presença o blog do Beto obrigado meu irmãozinho Lucas pela presença. Senhor presidente o que 

me traz a tribuna o seguinte e só para esclarecer porque a tarde eu estive aqui para ver essa 

situação do projeto mas o que deuse para notar pela agora a fala do vice prefeito futuro que ele 

vota favorável então dez e isso ai que nos precisamos que eles votem favorável a esta questão o 

que se discute aqui é fácil porque eu acho assim que na segunda feira eu penso nessa forma não 

existe obrigatoriedade mas eu acho ate bom que esta três futuros vereadores aqui que o vereador 

ele tem que estar presente nas comissões da camará tem que sempre esta na segunda feira eu 

sempre deixo a disposição para você esta aqui surge algum parecer alguma discussão surge 
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alguém que queira então acho que encontra eu sempre tenho falado que o vereador vem uma vez 

por semana numa sessão então eu acho que essa é o meu pensamento cada um pensa numa 

forma mas eu penso assim é mais fácil para conduzir e facilitar muitas vezes as coisas a presença 

do vereador a tarde porque existe as comissão para exarar os pareceres então eles tem que estar 

presentes porque facilita a vida da presidência facilita uma serie de andamento das coisas bem 

que aqui tem andado muito bem sendo os projetos encaminhados tem sido votado favoráveis 

porque são poucos os projetos que tramita nesta casa e as maiorias já tem conhecimento igual 

esse aqui o que esta se pedindo para que la naquela situação de onde esta a empresa que se 

torne de interesse industrial porque se amanha ate já hoje o vice prefeito futuro disse que acha 

estranho de ter sido feito aquele suburbano mas se não estivesse feito suburbano ali o seu Mota 

mesmo tem um terreno ali que se torna com facilidade de se fazer urbano por causa desse projeto 

que passou aqui então ele tem que seguir como suburbano para que chegasse la no futuro no 

parque futuro industrial que era para se comprar e pode ser comprado porque hoje tem ligação de 

quadro urbano para expansão do quadro urbano foi aprovado essa lei como é aprovado para 

futuramente a construção da rodoviária já ta ali o terreno que é destinado claro que não é 

obrigado ser locado ali mas existe o terreno doado para fins da construção da rodoviária quando 

foi a parte institucional do terreno do Valdomiro Tomem que vendou para o pessoal da loteadora 

então é único e exclusivo a empresa precisa que se torne de interesse industrial la e tire de rural e 

coloque industrial nada haver pode ser feito desde que a matricula esteja feito toda ela 

desmembrada da matricula maior que existe ali ela já esta desmembrada já esta no nome da 

empresa tudo e a empresa futuramente vai esta exportando fazendo uma parceria com empresa 

americana para vocês verem que eu não tenho pingo de raiva do meu município eu perdi a 

eleição eu podia não esta fazendo é defendendo projeto que amanha mais ICMS é mais emprego 

é mais renda que vem para o município é a expansão da empresa que bom ta exportando e 

fazendo uma parceria com empresa muito grande esta abrangendo mais recursos para nosso 

agricultores e nossos produtores de leite tudo tem uma outra visão e acho que quando melhor 

melhor eu não sou do quanto pior é melhor eu penso diferente eu quero que meu município 

cresça amanha não faço parte da política mas eu faço parte da política da boa vizinhança 

estamos ai eu quero que cresça e melhore a cidade por isso que nos aprovamos as leis nos 

distribuímos o orçamento para o futuro que nem esse dias coloquei uma emenda de 300.000,00 

para a agricultura porque eu estava La e o prefeito eleito também estava La e assumimos um 

compromisso que em 2017 teria que colocar mais recurso para a agricultura e eu coloquei o 

vereador Jorlei  colocou uma emenda e eu coloquei outra para aumentar o recurso da agricultura 

para o prefeito faça um programa que se sonha para o futuro é essa visão então não é enxugar 

para deixar sem recurso sem meio de trabalhar para depois esta pedindo dotação orçamentária 
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aqui de jeito nenhum  eu acho que vocês so caminham bem quando se pensam alto é dessa forma 

que eu penso então em nenhum momento  penso em interesse político sim interesse político de 

crescimento de nossa cidade melhorias da nossa cidade gerar divisas é esse o pensamento como 

você não vai ajudar as pessoas que querem investir em nosso município a visão nossa tem que 

mudar gente não podemos ficar pensando em briga política esse foi meu esse não fui meu não 

interessa que a cidade melhore e cresça gere emprego gere economia que ele administre amanha 

bem o prefeito eleito que faça um grande mandato cidade lógico eu não torso para mim já fiz 

agora to indo para Curitiba fazer emenda para 2017 do deputado que apoio vai mandar aqui 

quase 600.000,00 de emenda se eu fosse um cara atrasado arcaico da política antiga eu ia La e 

dizia não mande emenda para La claro que eu quero que venha que venha todas as emendas 

que for possível para nosso município não podemos perder com isso não é dessa forma a política 

terminou dia 02 de outubro agora nos temos que trabalhar de forma diferente eu acho que todo 

mundo  tem que ter uma visão diferente a política partidária da briga é ate o dia da eleição não 

vamos brigar no momento de maior dificuldade do mundo nos ficar brigando aqui tentando 

diminuir porque sempre já foi uma cidade muito dividida quando começou com cinco candidatos 

foi dividida demais e perdeu se muito tempo um puxava para La outro puxava para La nos temos 

que unir as forças e tocar alguém que leve o lucro que leve sem problema nenhum eu acho que 

nos não podemos perder jamais pode perder a nossa cidade não pode perder nunca penso dessa 

forma então esse projeto nº 14 é simplesmente isso que tenham agilidade porque o projeto ficou 

um certo tempo parado não tava na casa não estava aqui veio hoje o projeto mais ele já estava 

em outra mas claro já vai terminar o fim do ano nos temos mais três ou quatro sessões so e já 

termina vocês sabem o vereador prefeito eleito o Reinoldo fui vereador foi presidente desta casa 

ele sabe são três votações se ele vim m regime de urgência é uma votação então mais três 

sessão ai terminou o mandato então eu acho que eles precisam dessa agilidade daí nos voltamos 

so em fevereiro a camará volta em fevereiro no legislativo então demora então é única coisa esse 

não é de levar para lado político a política do crescimento do desenvolvimento da abertura esse é 

meu pensamento nada de outra coisa não tem nada esta tudo aqui é legal fazer a expansão La 

fazer como  a Coamo hoje teve que fazer de interesse industrial porque não podemos fazer 

loteamento em volta é assim que funciona o zoneamento é assim que funciona o plano diretor se 

nos hoje não fizer de interesse industrial não podemos construir em volta e ela também não pode 

funcionar mais é assim que funciona  qualquer um ambientalista vem ali e diz que a Coamo esta 

atrapalhando que nos não podemos construir ali é assim então as coisas tem que ser ordenadas a 

cidade o crescimento tem que ser ordenado então é esse a única coisa que eu venho aqui so para 

esclarecer e explicar para não ficar depois com tititi na rua é esse tem que falar a verdade tem que 

defender o que é para defender certo e não podemos viver de fofoca muito obrigado senhor 
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presidente. Como nenhum dos Senhores (as) Vereadores (as) se manifestaram em fazer o uso da 

palavra no Grande Expediente do Plenário recebo e defiro os requerimentos e encaminho a 

secretaria dessa casa para que seja tomada as devidas providencias. Também para ordem do dia 

em segunda votação o projeto de lei n° 09/2016 com as emendas feitas pelos Vereadores Jorlei 

Geffer, Euleri José Leal, Sebastião Adir Damião, já aprovadas anteriormente com sumula estima 

receitas e fixas despesas do município de Santa Maria do Oeste para o exercício financeiro de 

2017 da outras providencias, o mesmo sendo aprovado por unanimidade de votos pelos senhores 

(as) Vereadores (as) presentes. Como não se tem nenhuma matéria a ser votada na Ordem do 

dia, o Senhor Presidente declara aberto o Pequeno Expediente do Plenário, onde os senhores 

Vereadores (as) poderão fazer o uso da palavra por três minutos comentando os assuntos 

específicos que tramitaram nessa sessão. O Presidente concede a Palavra para Vereadora 

Clarice Nunes Pereira, quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui e dizer para o 

Rodrigo que sou favorável ao projeto como o vereador Luiz Lima falou so queremos um parecer 

para nos analisar bem mas aqui ninguém falou em política nem falou so foi um pedido da maioria 

dos vereadores para analisar o projeto eu sei a importância do projeto que tem o laticínio no 

município já trabalhemos junto com o Rodrigo já se conhecemos bem você sabe que sou uma 

pessoa esforçada nesse sentido pode ter certeza que o apoio você vai ter meu aqui na câmara é 

isso meu muito obrigado. Continua livre a palavra. Como mais nenhum dos Senhores (as) 

Vereadores (as) se manifestaram em fazer o uso da palavra o Senhor Presidente encerra o 

Pequeno Expediente do Plenário. Também gostaria de falar a respeito do projeto que chegou 

agora pouco aqui protocolado desta casa as 16:05 nos temo que os trabalhos a pauta da sessão 

da câmara nos temos ai o Senhor Reinoldo que já foi presidente da casa o nego já foi presidente 

desta casa também conhece a legalidade e a tramitação onde todos os projetos que vem então o 

projeto foi protocolado as 16:05 e vem com regime de urgência quando se trata de regime de 

urgência o projeto ele vem para votação o regime e urgência e automaticamente e aprova se o 

projeto em uma única votação sem ter o tempo de algum senhores vereadores de pedir vista e 

como a gente sabe que o regimento interno Lei orgânica fala que o vereador é livre a convicção e 

a formação de seu voto então eu acho que cada um depende de analisar e eu na condução dessa 

casa sempre democrático primeiro eu ouso todas as partes não quero mudar a ideia de ninguém 

nem o pensamento de ninguém jamais foi a minha intenção dentro dessa casa mais eu tento 

obedecer a legalidade existem alguns vícios existem em todo em todo que poder existem vícios 

formais mais não podemos ter vícios legais então o projeto se viesse para votação com certeza eu 

digo de mim que eu não tinha formado uma convicção sobre meu voto ainda então de repente a 

gente precisa de um tempo para analisar e com certeza na outra sessão nos vamos colocar vai ter 

tempo durante esse semana o projeto vai continua com regime de urgência que na próxima 
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sessão nos podemos aprovar o regime de urgência e já votar o projeto mas todo mundo 

convencido do que esta fazendo e o voto que vai fazer nessa mesa da câmara de vereadores e 

nos como legisladores nos temos que zelar pela legalidade e pela tramitação legal desse projeto 

os futuros vereadores que vão assumir apartir de 2017 como vereadores ou possível presidente 

da câmara vai ver que a realidade destes trabalhos é bem diferentes do que a gente pensa então 

a gente tem sempre que ta dando as vezes para população representa que a má vontade do 

vereador mas todo mundo que passou por aqui sabe que não a má vontade de ninguém quando 

você vai discutir um projeto  estamos discutindo nada a não ser a tramitação não estamos 

discutindo legalidade porque não temos o parecer jurídico ainda sobre o projeto se for legal e vai 

dar parecer favorável ai nos estamos convencidos que voto nos vamos fazer  então cada vereador 

tem que estar convencido do voto que vai fazer votar no projeto para poder saber porque votou 

contra ou votou a favor ai é outro papo então eu so queria esclarecer e claro quando o vereador 

nego fala que seria importante o vereador vir toda segunda feira de manha cedo e ficar a 

disposição da câmara para discutir algum possível projeto mas a gente sabe que quando os 

projetos são protocolados ate na sexta feira as cinco horas da tarde a gente avisa os vereadores 

que tem projetos a ser discutido e avisa os membros das comissões para que venham para 

discutir os projetos ai se o vereador não vem ai é dissídio é dele então mais sempre o nosso 

trabalho aqui da câmara é sempre pedi a todos os funcionários vamos trabalhar conforme a 

legalidade e vamos seguir o regimento interno e ninguém vai atravessar nada aqui então eu digo 

até uma questão de bom senso porque eu não poso avaliar a atuação de nenhum do membro 

dessa casa eu tenho que avaliar a minha atuação então cada um age não forma que acha certo 

então todo mundo recebeu aqui o aval da população para esta aqui representando a população se 

representa bem ou mal quem vai dizer é a população então eu só quero dizer o seguinte que eu 

não tive problema durante esse tempo digo claro o final de mandato sempre é difícil é tal é penoso 

eu falei se tivesse se eu tiver por ventura a benção de ser vereador e for presidente dessa casa 

não quero ser no ultimo mandato porque é difícil você transigir um mandato para outro assim e 

tem muita coisa assim as vezes foge do controle da gente então mais nos temos que ate o dia 

trinta e um de dezembro que é o meu compromisso que eu tenho com a população de Santa 

Maria do Oeste eu vou zelar pela legalidade e pelo bom senso quem quiser entender diferente 

paciência não vou poder reunir todos os pensamentos na mesma forma que eu penso que eu 

mais eu peço se ouve alguma falta eu já falei para os vereadores todo mundo sabe qual 

providencia a ser tomada se eu fizer alguma arbitrariedade no comando desta casa de leis eu 

peço e digo não vou questionar a razão de ninguém se eu tiver agindo corretamente beleza 

tranquilo se eu tiver agindo errado qual providencia a ser tomada quanto ao presidente da casa eu 

também não sou impune eu também tenho que obedecer a lei é eu que tenho que obedecer então 
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a minha responsabilidade até muito maior do que cada um dos senhores vereadores a minha 

autoridade não maior do que nenhuma de vocês todos nos somos iguais ate deixo e peço para os 

nobres vereadores e para o futuro presidente desta casa que futuramente abaixe a plenária a 

altura da população porque eu falar a verdade eu me sinto mal esta aqui em cima da um ar de 

superioridade e isso eu nunca tive e não quero ter que nos temos que ser igual  a população se 

nivelar a população que nos somos empregados da população nos estamos aqui trabalhando para 

o bem da população não estamos defendendo interesse meu e de nenhum dos senhores 

vereadores estamos defendendo interesse do município de Santa Maria do Oeste eu acho que 

cada um aqui tem essa responsabilidade eu queria deixar não como um conselho mas um pedido 

meu ai que os próximos vereadores e o próximo presidente que for eleito dia primeiro de janeiro 

que pense nesta ideia vamos se nivelar a população para mostrar que nos não somos superior a 

população e não somos superior a ninguém nos estamos aqui para trabalhar para o nosso 

município para o bem do nosso município. Como não temos mas nenhum assusto a tratar na 

sessão de hoje agradeço a presente de todos as pessoas aqui denominadas e deixo o convite a 

todos para participar da próxima Sessão Ordinária que se realizara no dia 28 de novembro de 

2016 na Sede da Câmara Municipal às 19 horas e declara encerrada a Sessão.              
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