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Ata 38/2016 
38° Sessão Ordinária do Ano de 2016. 

Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, às 19 horas e 46 minutos, com 
ausência dos Vereadores Adelar Agnes, já justificadas, e com a presença dos demais Senhores 
(as) Vereadores (as), o Senhor Presidente Elio Didimo declara aberta a Trigésima oitava 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 sétima Sessão Ordinária do ano 
de 2016, posteriormente o Presidente coloca a mesma em votação, sendo a Ata 37/2016, a 
mesma sendo aprovada por unanimidade pelos Senhores (as) Vereadores (as) presentes. Peço 
para a primeira secretaria que proceda a leitura do expediente da mesa. Vereadora: Arlete Latzuk 
Penna Requerimento/Indicação N° 093/2016, A vereadora supracitada, com assento nesta casa 
de leis, vem com o devido respeito e na forma regimental, requerer de vossa Excelência o envio 
de oficio ao Senhor Prefeito Municipal solicitando a seguinte medida administrativa: 1º - Indicação 
do nome do Centro Cultural que seja nominado com o nome de Maria Ditkum Tomen. 
JUSTIFICATIVA: Visto que foi uma pioneira do município de Santa Maria do Oeste e sempre 
trabalhou como professora, e foi a primeira professora do estado aqui em nosso município. Nestes 
termos, pede deferimento.  Santa Maria do Oeste, 12 de dezembro de 2016. ARLETE LATZUK 
PENNA Vereadora. Vereador: Vanildo Carlos Krensiglova. Requerimento/Indicação N° 094/2016 
O vereador supracitado, com assento nesta casa de leis, vem com o devido respeito e na forma 
regimental, requerer de vossa Excelência o envio de oficio ao Senhor Prefeito Municipal 
solicitando a seguinte medida administrativa: 1º - Indicação do nome do Posto de Saúde do Rio do 
Tigre que seja nominado com o nome de Ifigênia Inácio de Jesus. JUSTIFICATIVA: Ifigênia Inácio 
de Jesus nascida em 1932 em Minas Gerais, vindo para o Distrito do Rio do Tigre município de 
Santa Maria do Oeste, Paraná, em 1971 onde viveu até 2010 onde faleceu, onde trabalhou na 
comunidade como parteira e benzedeira, deixando seu legado junto a comunidade do Rio do 
Tigre.  Destes termos, pede deferimento. Santa Maria do Oeste, 12 de dezembro de 2016. Vanildo 
Carlos Krensiglova Vereador. Vereador: Elio Didimo Requerimento/Indicação N° 095/2016. O 
vereador supracitado, com assento nesta casa de leis, vem com o devido respeito e na forma 
regimental, requerer de vossa Excelência o envio de oficio ao Senhor Prefeito Municipal 
solicitando a seguinte medida administrativa: 1º - Indicação do nome do Posto de Saúde do 
Distrito de São José que seja nominado com o nome de Eugênio de Souza Leal. JUSTIFICATIVA: 
Eugênio de Souza Leal nascido em 16 de maio de 1931 em Rebouças filho de Agenor de Souza 
Leal e Joaquina Oliveira Leal, veio para Santa Maria do Oeste com aproximadamente 7 anos de 
idade, morou na localidade de Rio Liso de Baixo no Distrito de São José, de onde saiu para servir 
o exército brasileiro na cidade de Guarapuava, onde também casou-se com Eulália Santana, 
fixando residência em Palmital onde iniciou sua carreira política foi eleito vereador mais votado e 
também e foi presidente da câmara. Mais tarde voltou a residir no Distrito de São José, onde seu 
filho Evaldo Leal foi eleito prefeito desde município recém emancipado, depois seu irmão foi 
prefeito, seu filho Elizeu de Souza Leal foi vereador deste município, seu sobrinho Euleri José Leal 
foi vereador por 4 mandatos também vereador atual e ocupou a presidência da câmara e agora o 
Prefeito Claudio Leal também seu filho. Sempre privou pelo atendimento as todas as pessoas 
deste município e gostava que todos fossem bem atendido principalmente na saúde. Nada mais 
justo que submeter a apreciação do Executivo para que nomine o Posto de Saúde de São José 
com o nome do saudoso Eugênio de Souza Leal. Nestes termos, pede deferimento. Santa Maria 
do Oeste, 12 de dezembro de 2016. Elio Didimo Vereador. Convite è com satisfação que 
convidamos Vossa Senhoria para a solenidade de Formatura dos alunos dos 3º ano Ensino Médio 
e Curso CELEM Espanhol do Colégio Estadual José de Anchieta. Dia 21 de dezembro de 2016 
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local Quadra do Colégio Horário as 19 horas. Contamos com sua presença. Convite Os 
formandos do ensino Médio do colégio Estadual do Campo João Cionek têm a hora de convidar 
Vossa Senhoria para a sua Cerimônia de Formatura. Dia 15 de dezembro de 2016 horário 19:00 
horas Local Salão da Igreja Católica de São José. São essas matérias da ordem do dia Senhor 
presidente. Declaro aberto o grande expediente plenário onde os senhores e senhoras inscritos 
poderão fazer o uso da palavra conforme regimento interno dessa casa. Concedo a palavra para a 
vereadora Clarice Nunes Pereira. Boa noite Senhor presidente senhores vereadores senhora 
vereadora boa noite a todos aqui que se fazem presentes agradecer os dois vereadores eleitos o 
Marcio e o Zé da promoção hoje eu vim nessa tribuna para fazer uns agradecimentos e pedir 
desculpas para meus amigos colegas vereadores por alguma coisa que talvez eu falei aqui a 
gente não é perfeito a gente tem as falhas da gente então eu quero pedir desculpas por alguma 
coisa que falei a cada um de vocês eu peço desculpas. E aos funcionários desta casa parabeniza 
meus parabéns pelo trabalho sempre bem atendido não tenho o que falar de nenhum funcionário 
desta casa e quero falar sobre a questão quanto a indicação do Elio nada contra mais eu explicar 
eu fiz uma indicação ano passado para ser o nome do posto de saúde em homenagem ao João 
Fernandes pai do seu Vardo Bernardo na época eu perguntei para o Claudio perguntei para dona 
Eulália eles não queriam o nome do seu Geninho por que eu também queria então hoje eles 
resolveram e pediram para o Elio fazer essa indicação ai o prefeito vai ver quem que ele vai 
homenagear só explicando aqui. Quero parabeniza o presidente desta casa Elio Didimo pelo 
excelente trabalho conduziu a casa muito bem não tenho Elio nada a falar da tua pessoa como 
presidente desta casa nem como pessoa você sabe eu sempre deixei bem claro a admiração que 
eu tenho por você mesmo não votando para você para presidente você me tratou muito bem com 
respeito parabéns quero parabenizar pelos trabalho que você nesta casa a reforma cuidou do 
patrimônio publico meus parabéns e sai de cabeça erguida. Quero deixar aqui o meu abraço e um 
feliz ano novo para todos vocês que estão aqui presente e sua famílias que Deus ilumine cada um 
de vocês que esse ano que vem que seja um ano de muita paz muita alegria justos vamos festar 
final de ano vamos estar comemorando um ano melhor agradecer o Beto o blog do Beto o seu 
filho que esta aqui sempre fez parte aqui da sessão e dizer para vocês que estou aqui a 
disposição de cada um de vocês independente do voto sou vereadora do município inteiro e vou 
trabalhar junto com os meus colegas vereadores no próximo mandato fazendo o melhor possível 
por Santa Maria do Oeste e para população que dizer para meus colegas vereador que vamos 
compor a nova câmara que eu pretendo fazer um trabalho junto não individual então quero dizer 
para vocês que vamos trabalhar bem junto e unido para uma Santa Maria melhor que Deus 
abençoe cada um de vocês feliz natal e um prospero ano novo com muita saúde e paz e ate o ano 
que vem se Deus quiser. Com a palavra Luiz Antonio de Lima. Senhor presidente e colegas 
vereadores pessoas que hoje estão aqui muito obrigado pela presença agradecer a presença do 
nosso vice Oscar que se faz presente agradecer a presença do pastor Rafael do Divo também 
não poderia deixar de estar falando nesse final de semana onde tivemos o culto da ação de 
graças aniversario do nosso pastor Rafael parabéns pela organização pastor a janta que deu a 
todos da igreja a gente so tem a agradecer também o Reinoldo tava la presente pediu para 
agradecer parabéns mais uma vez continue sendo esse mestre pastor que sempre dedicou seu 
bem a todo ate o nosso município construiu trazendo que nossa cidade venha a ta ganhando com 
isso a gente vê o grande respeito que o pessoal da igreja assembleia tem com o senhor então 
isso a gente fica grato que é muito bem recebido quando a gente vai sempre o senhor esta 
convidando sempre esta participando que fique aqui registrado nesta casa aqui meus parabéns ao 
pastor Rafael. Agradecer a presença também da filha do vereador a Elaine funcionário da 
prefeitura doutro Marcio dentista obrigado pela presença agradecer também a presença dos 
novos vereadores a partir de 2017 estarão aqui nesta casa ao Zé da promoção conhecido como 
Zé do Leite ao Marcio obrigado pela presença doutor Fabio que se faz presente agradecer a 
presença do Pedro Chimaski e agradecer a presença de todos os funcionários também a 
presença do seu João do seu Pedro Geffer agradecendo seu Pedro agradeço toda sua família que 
aqui se faz presente agradeço funcionários dessa casa agradeço doutor Rodrigo que aqui se faz 
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presente obrigado doutor Rodrigo desempenhou um bom trabalho teve um bom convívio dentro 
dessa casa quero aqui que fique registrado agradecer ao presidente desta casa aonde prestou um 
bom serviço parabéns presidente o senhor soube conduzir os trabalhos desta casa não tenho 
reclamação nenhuma do senhor muito menos dos vereadores dos funcionários desta casa pelo 
bom trabalho e pelo bom convívio que a gente sempre teve durante este quatro anos quero dizer 
também estou deixando hoje é nossa ultima sessão fiz parte desta casa por oito anos mas agente 
como diz o presidente se for a vontade de Deus e segundo a vontade do povo pode ter certeza 
que a gente vai querer estar junto com o pessoal de Santa Maria trabalhando prestando assim 
representado o nosso povo quem sabe um dia a gente volta aqui nessa casa ocupando uma 
cadeira também gostaria hoje de fazer um comentário a respeito do vereador Jorlei para mim um 
companheiro parceiro independente de vereador sempre fomos parceiros jogando bola e também 
não poderia de deixar de dar os parabéns o bom senso do vereador Nego da vereadora Arlete e 
da vereadora Clarice e presidente desta casa e advogado pelo bom senso de chegar em um 
acordo acho que o ser humano sempre erra mas tem que ser humildo e assumir de repente seus 
erros então agente conversou com o Jorlei parabéns pela sua atitude e pela atitude dos demais 
companheiros dessa casa onde foi chegado em um bom senso que nos acabe um ano de bem 
que nenhum leve a magoa um do outro para casa que comece um ano de 2017 em plena 
harmonia com os próximos vereadores próxima gestão a gente só quer o bem  para o povo nosso 
de Santa Maria e não seria bom de repente passar um final de ano pensando será que fiz certo ou 
fiz errado foi a melhor coisa que aconteceu foi de chegar em um acordo queria agradecer fiz o que 
pude conversando com o presidente conversando com os vereadores para que hoje chegasse 
nesse bom senso. Queria deixar aqui também e desejar um feliz natal a todos vocês deixar um 
feliz ano novo e quero dizer o seguinte que a partir de 2017 a gente estará a frente desse 
município tratando todos com carinho com respeito e quero dizer mais que as portas da nossa 
prefeitura estarão sempre abertas para todos a gente esta la com o Reinoldo com a equipe 
trabalhando pensando no bem no melhor para nossa cidade então mais uma vez feliz natal e um 
feliz ano novo e o meu muito obrigado. Concedo a palavra para a vereadora Arlete Latzuk Penna. 
Senhor presidente senhora vereadora senhores vereadores funcionários desta casa agradeço 
aqui a todos denominados pelo vereador Luiz Lima quero agradecer o pastor Rafael pelo convite 
do culto foi muito maravilhoso participar quero dar os parabéns pela passagem do seu aniversario 
estava tudo muito bom obrigado Pastor quero agradecer a presença do Doutor Fabio assistindo 
nossa sessão o nosso vereador Zé e o Marcio e a todos que se fazem presentes. Quero 
parabenizar nossos presidentes aqui que foi o Nego que fez um belo trabalho presidente Elio 
Didimo parabéns pelo respeito que teve pelo patrimônio publico pelo que fizeram aqui na câmara 
sempre respeitaram os vereadores as pessoas os funcionários que dar os parabéns a vocês dois 
quero desejar tudo de bom para vocês e feliz natal muito sucesso na vida de vocês não vão fazer 
parte aqui com nos nesse mandato agradecer a todos as pessoas que confiaram em mim e eu fui 
reeleita agradecer a todos que me ajudaram a gente vai estar aqui ano que vem trabalhando 
quero agradecer os funcionários quero dar os parabéns pelo bom atendimento atenderam muito 
bem quero desejar sucesso aos novos vereadores quer trabalhar junto unido pelo nosso município 
foi só eu e a vereadora Clarice que fomos reeleita os outros vereadores são todos novos desejar 
sucesso e um bom trabalho e quero desejar sucesso ao nosso vice prefeito Luiz Lima e o nosso 
novo prefeito Reinoldo a gente vai esta trabalhando tudo que for bom para o município e terão o 
meu apoio quero agradecer a todos e um feliz natal e feliz ano novo e sucesso a todos. Que falar 
um pouquinho do probleminha que tivemos com o nosso vereador Jorlei o vereador veio 
conversar com a gente nos temos que ser humano e ver as coisas que esta acontecendo que foi 
uma falha grande não podemos passar um natal e um ano novo que seja bom para todos porque 
é muito triste em chegar em uma coisa pior que fosse acontecer com ele quero também que ele 
tenha sucesso na vida dele talvez serviu de experiência quero agradecer pelo bom senso que teve 
de ter vindo conversar com a gente não queremos o mal de ninguém a gente não age com ódio so 
que fazemos parte de uma comissão tem que fazer o nosso trabalho e o senhor vai se retratar 
aqui na tribuna pedindo desculpas ao nosso funcionário e por ai que agente tem que fazer o 
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melhor, então eu quero desejar feliz natal e um ano novo cheio de sucesso para todos e muito 
obrigado a todos. Com a palavra o vereador Sebastião Adir Damião. Senhor presidente senhores 
vereadores e vereadoras o publico que nos assiste muito obrigado pela presença de cada um já 
denominado pelos demais vereadores quero agradecer o vice prefeito que esta ai agradecer 
minha filha Elaine quero agradecer os vereadores eleitos Marcio Stoski e Zé Valdivino também 
quero agradecer a Arlete a Clarice que prestem um bom trabalho para o povo ai cada vereador 
pensa em trabalhar para nosso município então eu quero agradecer cada um de vocês e pedir aos 
vereadores desculpa se errei algum dia nesta casa. Também falando da questão do Jorlei eu vim 
na câmara para conversar para entrar em um bom senso porque eu acho que não objetivo de 
vereador cassar vereador temos que deixar para os eleitores afastar se for preciso fazem um 
manifesto e afastam porque quem põem nos aqui na câmara é os eleitor acho que o papel do 
vereador trabalhar para nossos eleitores do município não era minha vontade de votar contra o 
vereador então foi muito bem combinado aqui que ficou bom para você Jorlei parabéns para todos 
os vereadores pela conversa que tivemos aqui fechando nosso mandato tudo tranquilo sem 
encrenca para demonstrar para os vereadores que vão entrar nessa casa que façam um trabalho 
de companheirismo e também quero falar para meus eleitor o que eu pude fazer no meu mandato 
eu fiz da minha parte não fui bem atendido pelo prefeito por eu fui adversário dele não tem nada a 
ver com nossa eleição agora mas minha parte como vereador eu fiz agradecer meus 439 votos a 
gente fica muito agradecido e estou terminando meu mandato de cabeça erguida muito obrigado e 
quero desejar um feliz natal e um prospero ano novo que venha trazer muito trabalho para os 
vereador ao nosso povo de Santa Maria e meu muito obrigado. Neste momento peço ao vereador 
Vanildo Carlos Krensiglova nosso vice presidente que assuma a presidência desta casa para que 
eu possa fazer o uso da palavra. Concedo a palavra para o vereador Elio Didimo. Boa noite a 
todos quero agradecer a presente de todos na sessão de hoje as pessoas já nominada pelos 
vereadores que me antecederam e hoje na ultima sessão de encerramento de mais um mandato 
eu queria primeiramente agradecer a Deus por todos os dias por te me dado saúde, discernimento 
para mim tomar decisões e levantar cedo e dormir a noite com a consciências tranquila queria 
também agradecer minha esposa meus filhos pela paciência que tiveram comigo nos momentos 
que precisei e talvez coloquei eles em sacrifício mas ela sabe eu sempre fui correto e quando eu 
desempenho uma função desempenho com o coração e com determinação então eu peço 
desculpa a ela se falhei como chefe de família sabe que foi por uma boa causa foi para trabalhar 
para o povo de Santa Maria do Oeste que me concedeu esse mandato agradeço a cada um que 
depositou em mim essa confiança agradeço a todos com quem a gente conviveu na política que 
puderam conhecer um pouco de mim da minha atuação e do meu caráter como pessoa publica e 
também como cidadão de Santa Maria do Oeste também queria deixar os parabéns ao vereador 
Euleri o Nego pela atuação como presidente da câmara e dizer que você fez o que acha que é 
certo parabéns pela tua atuação você foi bem me deixou organizado e me ensinou muito porque 
nunca tinha sido presidente e nunca tinha sido vereador aprendi com vocês agradeço a vereadora 
Arlete vereador Vanildo vereador Adelar por também terem confiado em mim para dirigir essa 
câmara e eu sempre falei que nem sempre conseguiríamos reunir as pessoas pensando da 
mesma forma aos outros vereadores que por um motivo ou outro não confiaram o voto para mim 
para dirigir a câmara mas também que respeitaram a decisão da maioria que é o temos que fazer 
em eleições e sempre tratei todo mundo igual se eu tive alguma falha eu peço que me desculpem 
mas eu tentei fazer o meu melhor fui honesto fui sincero nunca tentei prejudicar ninguém e não 
faço o que eu não quero para mim não desejo para ninguém então o que for bom para mim vou 
colaborar que seja bom para todos nos não poderemos contentar todo mundo águem fica 
descontente mas nos temos que ter posição na figura publica não existe meio termo e graças a 
Deus tenho sucesso agradeço a convivência de todos os vereadores agradecer os funcionários 
desta casa que toda vida não mediram esforços para nos auxiliar com certeza vai ficar o legado 
de cada um que passou por esse mandato queria dizer a todos os eleitores e munícipes de Santa 
Maria do Oeste que eu não fui candidato nessa eleição mas acredito que fiz um bom mandato 
quem me procurou nunca deixei de atender dentro das possibilidades e dentro da competência de 
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vereador sempre trabalhamos nessa câmara para tentar aprovar e resolver as situações melhor 
para nosso município não reprovamos nenhum projeto que foi bom para o município esta ai o vice 
prefeito Oscar que testemunho nunca baramos  e nunca perdemos algum recurso por falta dos 
vereadores trabalhar fizemos um bom trabalho deixamos ai um grande legado nunca antes na 
política ninguém da família Didimo que é pioneira em Santa Maria do Oeste tinha sido candidato 
eu fui o primeiro e tive a honra já na primeira vez e já me elegi então agradeço a população a 
todos os companheiros políticos que me ajudaram eu sei cada um que me ajudou e sempre que 
precisarem de mim podem contar com Elio Didimo sendo vereador ou não serei a mesma pessoa. 
Queira falar sobre o projeto que apresentamos da erva mate a muito tempo nos víamos discutindo 
com a vereadora Arlete e com os outros vereadores nos temos duas grandes industrias de erva 
mate em nosso município e talvez o município esta falhando naquele incentivo aos produtores 
quem quer produzir ter renda então submetemos o projeto para apreciação dos vereadores e 
esperamos que todos sejam favoráveis que consiga aprovar esse projeto para o mandato futuro 
esta colocando em pratica tendo em vista que o vereador Jorlei fez uma emenda no orçamento 
fortalecendo o orçamento de agricultura o vereador Nego e o vereador Tião também fizeram 
emenda fortalecendo o orçamento da agricultura  para dar mais folga para o próximo prefeito esta 
podendo desenvolver os projetos para os pequenos agricultores. Hoje também queria falar sobre 
o incidente que aconteceu com o nosso vereador Jorlei na sessão passada já falei que me sentia 
constrangido de agora na ultima sessão talvez julgar uma coisa que a gente não queria mas como 
eu sempre disse agi dentro dessa casa sempre com imparcialidade o que tinha que fazer mas 
sempre foi aberto para conversa eu acho que a atitude do vereador não tardia porque ainda em 
tempo de se redimir e se desculpar porque perdão é uma palavra muito forte precisa ter muita 
força para perdoar e muita força para pedir então o perdão se origina do grego que você abre mão 
de alguma coisa deixar ir embora mas eu queria dizer que a atitude do Valdeir dia após ao 
ocorrido ele já me falou eu perdoou o vereador Jorlei eu não tenho ódio talvez se ele tivesse 
naquele momento procurado nos não teria passado por isso mas nos não fazemos nada que Deus 
não quera cai uma folha de uma arvore no chão se não for da vontade de Deus então foi decidido 
e deus iluminou a cabeça de cada um porque ninguém tem maldade no coração em querem punir 
alguém que não deva mas que sirva de lição e uma atitude talvez ate num momento impensado 
nos temos que zelar por duas coisas pelo respeito la fora pelas pessoas e aqui dentro nos temos 
a questão do decoro parlamentar que bom que foi resolvido da melhor forma possível. Nesta 
ultima sessão queria dizer que foi muito gratificante para mim ser vereador aprendi muito e queria 
deixar aqui um feliz natal a todos e um prospero ano novo que deus ilumine o nosso município o 
como o pastor Rafael sempre diz que nas nossas oração temos que orar pelas autoridades 
constituídas então vamos orar por todas as autoridades constituídas que vão estar a frente do 
nosso município no próximo mandato Deus ilumine que de discernimento e sabedoria para que 
eles façam excelente mandato e zelem pela população que é nosso maior patrimônio que nos 
temos em nosso município que eu quero bem e nasci aqui e quero ver Santa Maria desenvolvida 
muito obrigado a todos. Obrigado vereador Vanildo. Com a palavra o vereador Vanildo Carlos 
Krensiglova. Senhor presidente senhoras e senhores vereadores boa noite a todos que se fazem 
presentes gostaria hoje de iniciar agradecendo os nobres pares pelos três anos que passamos 
junto o primeiro ano era o vereador Elizeu e os últimos três eu tive a honra de participar de vários 
projetos de varias reuniões junto com vocês agradecer os funcionários dessa casa por muitas 
vezes que chegamos aqui precisando de alguma coisa ou de outra eles sempre estavam a 
disposição para nos auxiliar e nos ajudar agradecer também a todas as pessoas que confiaram 
nessa ultima eleição colocando 293 votos também não alcancei uma cadeira aqui mais fico feliz 
porque de 180 fui para 293 votos então é sinal que faltou pouco e o povo aceitou bem o meu 
trabalho desejar boa sorte aos novos vereadores e as duas colegas que vão continuarem aqui 
desejar a vocês um brilhante trabalho ainda hoje comentando com a Dete eu falei comentando 
sobre votos dos vereadores eu fico feliz citando ate exemplo da Arlete e da Clarice foram bem 
votadas mas trabalharam para isso eu falei não é muita assim para você fazer uma votação se 
você não fez um bom trabalho acho que cada votinho que fica depositado numa urna alguma 
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coisa você fez por aquele voto ainda mais conhecendo a nossa luta principalmente na saúde que 
chegava em Guarapuava encontrava ela com o carro cheio chega em Ivaipora encontrava essa 
mulher la chega em Pitanga a mesma coisa então é sinal que pegou uma votação expressiva que 
ficou registrada na história de Santa Maria  e que o povo reconheceu o trabalho dela então eu 
queria desejar um santo e feliz natal e um prospero ano novo a cada um de vocês e cada dia que 
se passa estamos mais perto do natal e a esperança de cada um de nos é de ter um santo e feliz 
natal e desejar e parabenizar ao presidente Elio pela condução dessa casa e também ao vereador 
Nego Gordo pelo seu mandato de vereador agradecer a vocês por tudo que fizeram pelo povo de 
santa Maria eu fui o ultimo a entrar nesse mandato aprendi muito com vocês então só tenho 
agradecer. E também a respeito do que aconteceu com o Polaco e o Vereador Jorlei para todos 
nos chegar a ultima dia do nosso mandato com um acontecido desse não é fácil para ninguém de 
nos então quero diz a você Jorlei encerrando  o mandato sem resentimento futuramento quem 
sabe nos dois podemos estar aqui novamente trabalhando junto então desejar a vocês ai sorte 
sucesso a cada um de vocês e meu muito obrigado senhor presidente. Com a palavra o vereador 
Euleri Jose Leal. Senhor presidente senhores e senhoras vereadores novos vereadores 
diplomados Zé do Leite e Marcio Stoski queria agrade a presença do nosso vice prefeito Oscar 
que esta aqui no nosso encerramento dos nossos trabalhos nos prestigiando com nossa presença 
agradecer também a presença do Pedro Chimaski nosso primeiro vereador do PT foi vereador 
constituinte ajudou fazer a Lei Orgânica também o Regimento Interno fundador da nossa câmara 
obrigado pela presença. Doutores Rodrigo funcionário desta casa que nos assessora Doutor 
Fabio meu vizinho obrigado pela presença cumprimentar a Nice cumprimento todos os 
funcionários públicos do nosso município também as esposa do Jorlei a Marilda obrigado pela 
presença dizer que o Pastor Rafael tem sido sempre um irmão aqui na câmara vindo sempre nos 
prestigiar vindo trazer a sua palavra de oração fazendo com que a câmara sempre tenha um 
trabalho harmônico que tenha um trabalho de paz que nos possamos fazer um trabalho com 
discernimento por sempre tem a presença de Deus. A família do seu Roberto com a presença do 
Lucas do Blog e o Beto tem prestigiado muito nos e fico feliz também no enceramento também 
esta aqui a Elaine filha do nosso amigo vereador Tião Damião e os demais da família e demais 
pessoas que estão presente muito obrigado pela presença. Meu amigo Noel que sempre foi um 
grande parceiro um amigo o homem que cuida do nosso reciclado com carinho nossa cidade 
melhor e gerando emprego. Dizer neste ultimo dia de sessão ordinária da câmara a 16 anos a traz 
eu entrei aqui nessa casa com a cabeça de so fazer projetos e graças a deus fizemos grandes 
projetos homenageamos pessoas importantes fizemos trabalhos das comissões que ficaram 
registrados nos anais desta casa como uma das legislatura mais competente naquela época e 
desde ali sempre aprendi muito saudoso Agenor de Oliveira que era nosso secretario uma pessoa 
dedicada que legislou por Pitanga ajudou desmembrar esse município também aprendi muito com 
o ex prefeito Luiz Leal que também tinha sido vereador de Pitanga ajudou desmembrar Santa 
Maria do Oeste e em seguida foi prefeito aprendi muito com eles por que na política uma coisa 
que uma arte de fazer amizades e sempre fiz isso todo esse tempo só construi amizades pela 
política e sempre disse o dia que fosse para mim uma arte de fazer amizades graças a deus eu 
sai com a cabeça erguida de ter certeza de ter cumprido com a minha obrigação de ter feito a 
política do bem comum. Sempre acompanhei todos sabem a família Silvestri Cezar Silvestri por 4 
mandatos agora Cristina porque, porque eu fui criado num partido desde o inicio e estou aqui ate 
hoje no mesmo partido conheço o estatuto do meu partido de ponta a ponta e hoje tenho orgulho 
que o Zé do Leite foi eleito pelo PPS e a Arlete pelo PSS e o Vanildo também primeiro suplente 
pelo PSS que fez uma votação expressiva então fica aqui nessa casa uma representação forte do 
partido então me orgulha muito disso. Quero agradecer de coração o Elio presidente desta casa 
sempre dirigiu com firmeza determinação e com honestidade com muito respeito essa casa aqui 
de Santa Maria do Oeste ela é elogiada pela forma de sempre foi conduzida agradecer a Arlete 
sempre minha companheira secretaria da mesa minha companheira política e sempre teve do 
meu lado como o Vanildo agradecer de coração nosso parceiro que lutou junto aprendeu fazer 
política de uma forma coerente e hoje se tornou um grande amigo meu ele e a família dele a 
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Clarice ao Luizinho e também ao Jorlei muito obrigado pelo respeito e a compreensão um com o 
outro dentro dessa casa principalmente quando dirigi essa cassa por dois anos sai feliz as 
prestações de contas todas em dias que hoje não é fácil o nosso vice sabe disso se hoje você sai 
com as prestações em dias em atuais mandatos graças a deus sai sem nenhuma representação 
como ao contrario de algumas pessoas analfabeto político diziam que eu era um homem 
desonesto ai ta a prova nessa casa quando entreguei para o Elio tudo em dia as contas tudo 
certinho fizemos um mandato com muito respeito fizemos o que era necessário fazer para 
condução desta casa. E continuo aqui em Santa Mario do Oeste morando e trabalhando porque 
tenho profissão sou corretor de imóveis continuo trabalhando na sete de setembro 636 a 
disposição das pessoas que queiram trocar alguma ideia política deixe que o Luizinho administre 
os novos vereadores tenham sucesso que deus abençoe a cada um que honre essas cadeiras 
que sempre nos fizemos com carinho com respeito respeitando as pessoas porque se respeitar já 
esta 10 onde hoje um momento difícil da política difícil porque a política esta num descrédito sem 
tamanho mas eu creio que aqui em Santa Maria do Oeste nos vamos fazer a diferença Oscar 
obrigado por tudo o que você fez para o município os mais de 18 milhões que você trouxe para 
melhorar a nossa infraestrutura do nosso município e que deus abençoe que os outros consigam 
trazer cinquenta por cento  do que você já trouxe já é uma grande vitoria por fui um momento bom 
para Santa Maria do Oeste. Quero dizer como presidente da comissão de ética seria muito triste 
para mim que sempre preguei a paz nessa casa toda vida o Jorlei foi meu vice presidente e sabe 
disso que a porta da presidência estava aberta para todos os vereadores nos trocava ideia nunca 
me casulei me fechei para os vereadores sempre tiveram liberdade tocamos o mandato assim 
bem amigos e fico sentido por que nesse final de mandato nos tinha que hoje fazendo a votação 
de cassação de mandato do Jorlei porque no final eu nunca guardei magoa de ninguém não tenho 
ódio fiquei triste de ter perdido a eleição mas dali dois dias eu estava feliz e rezando para eles 
fazer um bom mandato não tenho magoa nenhuma em meu coração e muito menos do Jorlei se 
fosse para mim ter sentimento político claro que teria trabalhar cansavelmente para fazer a 
coligação do outro lado dos meus adversários mas não é isso que estou julgando aqui eu sou 
presidente da comissão de ética tive que fazer o meu trabalho mas num consenso dos demais 
companheiros achamos que neste momento de natal seria uma tristeza para a família do seu João 
Geffer ver aqui o filho dele sendo cassado amanha não poderia ser nem secretario e nem 
funcionário publico do nosso município então é isso ninguém tem magoa no coração ninguém tem 
ódio a única coisa que a partir desse momento esta recebendo uma advertência para o Jorlei isso 
sim porque ouve aqui algumas agressões aonde foi feita uma oitiva de todas as pessoas 
testemunhas deram os depoimentos mas não é esse nosso encerramento de mandato Jorlei você 
é um jovem e um rapaz que esta com tudo para frente siga o teu caminha da política e hoje esse 
aqui que sirva como um puxam de orelha para que você amanha reflita mais antes de agir eu 
tenho hoje 57 anos e já tomei atitudes dessa forma quero dizer para você que Deus abençoe e 
não tenho ressentimentos nenhum no coração jamais e fiz o que foi a minha função em fazer mas 
esta aqui o doutor Fabio a nossa parte não tem julgamento mais so esta aqui um advertência é 
isso que quero dizer como presidente da comissão.  
Agradecer a paciência de todos e que deus abençoe cada um que nos passamos um natal lindo 
que as famílias cada vez mais festejem com alegria que o ano que vem seja um ano maravilhoso 
de sucesso e que nos tenhamos grandes vitorias que deus abençoe cada um de nos ate o ano 
que vem. Com a palavra o vereador Jorlei Geffer. Senhor presidente senhores vereadores 
vereadoras publico que nos assiste nessa sessão agradecer de coração a presença de cada um 
de vocês eu sempre falei nessa tribuna da importância de todos os cidadoes santamariense que 
elegeram nos vereadores e acompanhar os trabalhos dos vereadores aqui eleito pelos senhores e 
pelas senhoras então a gente agradece de coração e pede que cada cidadão santamariense que 
venha acompanhar as sessões que no ano de 2017 visto que o Nego falou aqui que o Brasil 
passa por um momento difícil e tão desgastante nossos políticos realmente deixam a desejar ao 
nosso povo que colocou eles la tem que o povo mesmo acompanhar de cada vereador de cada 
prefeito cada deputado senador enfim de todos os eleitos pelo povo, agradecer em especial ao 
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vice prefeito Oscar obrigado pela presença parabéns pelo trabalho e dedicação acredito que você 
encera um mandato com bastante louvores que deus abençoe você e sua família. Agradecer a 
presença do doutor Marcio meu amigo nesse mandato construi muitas amizade e deus abençoe 
você e sua família. Agradecer a presença do Pedro Chimaski primeiro vereador do partido PT que 
muito nos honra de esta aqui defendendo o povo de Santa Maria do Oeste parabéns Pedro pelo 
mandato que o senhor fez aqui. Agradecer a presença da minha família tios ... primos ... tias .... 
meu irmão minha Irma ... agradece ... também minha esposa .... dezesseis anos juntos ... você 
sabe que não é fácil como vereador Elio aqui falou da Marilda pedir desculpas a você ... pelas 
vezes que em função do meu trabalho na função de querer o melhor para Santa Maria do Oeste 
em função de querer o bem para o povo de Santa Maria do Oeste ... deixei você deixei meus 
filhos ... peço desculpas a todos os presentes hoje ... desculpas ao meu filho Marcio e a minha 
filha Gabriela mas eu queria encerrar meu mandato o dever cumprido combati um bom combate 
sei que deus quis assim porque essa eleição coloquei meu nome a disposição de novo deus quis 
que eu não me elegesse porque tem um propósito diferenciado para mim com tem a cada cidadão 
o pastor é testemunho disso sabe que tudo é por Deus e ele é nosso criado e nosso pai e tudo 
acontece pelo desejo dele o vereador Elio falou aqui que nenhuma folha cai da arvore se não for 
pela vontade de deus então queria agradece a minha Irma Mariazeli por estar sempre junto 
obrigado minha Irma agradecer ao blog do Beto por estar cobrindo nossa sessões agradecer os 
demais presentes e obrigado por cada um de vocês. Queria também agradecer a Deus pelo dom 
da vida por eu estar aqui hoje nessa tribuna agradecer pela vida da minha esposa dos meus filhos 
e de meus pais estão sempre comigo me apoiando e agradecer os amigos que eu fiz nesse 
mandato tenho certeza que construi muitas amizades verdadeiras que eu vou levar para minha 
vida agradecer o apoio dos amigos antigos que tive durante o colégio e sempre me apoiaram 
nesse mandato e estiveram junto comigo me apoiando agradecer ao partidos do trabalhadores por 
apoia a minha decisão de ser candidato a vereador e sempre colaborando para fosse feito da 
melhor maneira possível. Dizer que escolhas erradas refletem em uma vida inteira algumas de 
pouco expressivas outras de maneira devastadoras penso em que qualquer pessoa em san 
consciência não escolheria para si o pior não escolheria para viver com os menos pior. Queria me 
dirigir a mesa a você Elio que nosso presidente hoje parabeniza você pelo teu trabalho você sabe 
muito bem que não votei em você mas venho aqui nessa tribuna dizer e te parabenizar pelo 
trabalho nessa casa de leis reconheço que você fez um bom trabalho com ética com dignidade e 
se esforçou muito para que essa casa de leis fizesse um bom trabalho parabéns. Parabéns ao 
vereador Luiz Lima pela sua dedicação e trabalho nessa câmara aproveito também peço 
desculpas Elio se a gente se alterou ou falou alguma coisa que ofendeu era no intuito de sempre 
querer fazer o melhor desculpas vereador Luiz Lima também se falei alguma coisa que ofendeu. A 
vereadora Clarice também tivemos peço a você desculpas aprendi com você aprendi com todos 
os vereadores muitas coisa aqui e vou levar para o resto da minha vida desculpa vereadora 
Clarice se falei alguma coisa e parabenizar pelo seu trabalho muito bem reconhecido nas urnas do 
nosso município te reelegeram de novo para cumprir mais um mandato desejo a você sucesso 
nesse mandato e que Deus abençoe. Vereadora Arlete queria pedir desculpas para você por 
qualquer coisa que a gente fez ou falou e dizer a você parabéns pelo seu trabalho siga em frente 
seu caminho o povo de Santa Maria também reconheceu seu trabalho tanto é que esta reeleita 
vereadora para mais um mandato parabéns. Vereador Vanildo representando o nosso tigrão 
queria pedir desculpas para você também por alguma coisa que a gente fez ou falou deseja a 
você sucesso nessa nova etapa de sua vida assim como eu também vou seguir meu caminho e 
você também vai seguir seu caminho você falou aqui nessa tribuna esperamos se encontrar aqui 
junto parabéns pelo seu trabalho la no tigre a gente este no tigre nas campanhas e viu que você 
esta procurando desenvolver o papel de vereador como é para ser feito. Vereador Nego já falou 
aqui que a gente foi presidente e vice a gente também pede desculpas a você por qualquer coisa 
fez ou falou a gente sabe que na política a gente também tem seu lados e o mais importante de 
tudo na vida da gente é a amizade é o amor é o companheirismo então quero desejar a você 
sucesso nessa nova etapa de sua vida parabéns pelo trabalho que você fez como vereador não é 
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a toa que você ficou aqui por quatro mandatos então parabéns. Vereador Tião Damião meu 
companheiro também vereador peço desculpas a você quero que você estenda a sua família peço 
desculpas também fiz amizades com pessoas da sua família nesse meu mandato quero desejar a 
você sucesso nessa nova etapa da vida parabéns pelo seu mandato. Também queria dizer e 
deixar gravado nessa tribuna nessa ultima sessão dizer ao povo de Santa Maria do Oeste e pedir 
desculpas se eu não consegui desenvolver tudo aquilo que vocês esperavam de mim mas 
procurei da melhor forma possível corri a traz o vice prefeito sabe disso recursos, emendas e 
projetos de leis que quero dizer a todos os vereadores aqui obrigado por aprovarem meus projeto 
seis projetos de leis importantes para o município de Santa Maria do Oeste para o 
desenvolvimento para as pessoas que mais precisam aqui do município como é o caso do projeto 
de lei que da mais atenção as pessoas idosas do município dando a possibilidade de agendando 
por telefone as suas consultas então queria agradecer aos nobres vereadores por votarem a favor 
desses projetos dizer também ao povo de também e a todos que estão aqui obrigado também 
pelo companheirismo por entenderem a dificuldade que a gente tem como vereador nessa eleição 
que teve esse ano a gente não conseguiu se eleger como falei anterior aqui é porque é a vontade 
de deus que deus tem um propósito para gente tenho certeza que a partir do ano quer vem esse 
propósito não era esta aqui representando o povo de Santa Maria do Oeste mas tenho certeza 
tem coisas melhores viram.Tenho certeza que deus tem um propósito para mim estou encerrando 
meu mandato de coração limpo de coração puro com o sentimento de dever cumprido queria 
também dizer e deixar aqui que só deus sabe de nossas lutas ele tudo vê ele tudo pode 
acompanhar nossos atos e por mais caminhos temos passados silencia-se e deixe deus entrar em 
cena para te defender um verdadeiro vencedor a hora de falar a hora de silenciar para que deus 
possa agir papa Francisco também deixa uma mensagem muito importante e que durante isso eu 
refleti muito e me deu segurança ele fiz o seguinte o que fazer para fazer uma dificuldade para 
superar uma dificuldade não se desesperar nunca ficar tranquilo depois buscar uma maneira de 
superar todo e qualquer diversidade e se não for possível supera-la  suporta-las ate que surja a 
possibilidade de supera-la nunca se deve assustar com a dificuldade nunca se deve entrar em 
pânico nos somos capazes de superar todas as dificuldades precisamos apenas de tempo para 
compreender inteligência para buscar o caminho e coragem para seguir em frente mas nunca 
entrar em pânico. Queira nesse momento desejar a todo o povo de Santa Maria do Oeste a vocês 
vereadores a todos aqui que estão nos assistindo a quem esta assistindo nos pelo blog do Beto 
deseja um feliz natal a todos que o menino Jesus possa renascer em nossos corações a cada dia 
e que o amor se fortaleça e que o bem vença o mal feliz ano novo repleto de realizações muita 
paz e muita luz a todos nos santamariense e sucesso a todos. Queria senhor presidente 
acendesse um pedido meu que no final da sessão convidasse o pastor Rafael para fazer uma 
oração para que deus abençoasse o nosso caminho nessa saída daqui para que ano que vem 
para que deus ilumine também a vereadora Clarice e Arlete que vão continuar e ilumine também o 
povo de Santa Maria do Oeste. Muito obrigado senhor presidente. Nesse momento recebe os 
requerimentos verbais dos vereadores e vereadores e encaminho a secretaria dessa casa para 
que seja tomada as devidas providencias. Antes de iniciar a ordem do dia gostaria que a 
vereadora Arlete leu na sessão passada a Ata de julgamento sobre o processo da comissão de 
ética do vereador Jorlei Geffer e agente em conversa chegamos ao um consenso de que seria 
atitude nunca fomos arbitrário as decisões doutor Fabio acompanhou o processo e eu como 
condutor da casa  de leis sempre agi com imparcialidade e encaminhei a comissão de ética a 
comissão de ética da câmara vai analisar as condutas e a quebra de decoro parlamentar por parte 
dos senhores vereadores o vereador Nego vereadora Arlete vereadora Clarice que fazem parte da 
comissão fizeram o procedimento e foi se apurado a uma determinada sansão tudo conforme o 
regimento interno dessa casa mas como vocês sabem que a situação que hoje a gente vive o 
mundo de hoje é muito dinâmico e em conversa a gente decidiu fazer uma alteração nesse 
momento a vereadora Arlete vai ler a Ata de julgamento e posteriormente passamos a apreciação 
dos senhores vereadores. Ata de Julgamento Santa Maria do Oeste – PR, 12 de dezembro de 
2016. A Comissão de Ética da Câmara Municipal de Santa Maria do Oeste lançou parecer pela 
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maioria de seus membros nos autos de Processo Administrativo n.º 01/2016 nos seguintes 
termos: Absolvição do funcionário Valdeir da Silva que ao entender desta Comissão em nada 
concorreu ao conflito havido nesta casa em 26 de outubro de 2016.E a condenação do Vereador 
Jorlei Geffer em razão das ofensas físicas e morais contra o funcionário Valdeir da Silva, nos 
termos dos seguintes dispositivos legais: RESOLUÇÃO N° 001 DE 09 DE MARÇO DE 2015. Art. 
5º Constituem faltas do Vereador contra a ética e o decoro parlamentar, no exercício de seu 
mandato: I - quanto às normas de conduta nas sessões de trabalho da Câmara: b) desacatar ou 
praticar ofensas físicas ou morais, bem como dirigir palavras contra a honra de seus Pares, 
perante a Mesa Diretora, o Plenário ou as Comissões, ou a qualquer cidadão ou grupos de 
pessoas que assistam a sessões de trabalho da Câmara; Art. 12 A perda do mandato será 
aplicada a Vereador: II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro 
parlamentar;Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria do Oeste: Art. 51. Perderá o 
mandato o vereador: II.  Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. 
O Voto da Vereadora membro desta Comissão Clarice Nunes Moreira é pela absolvição do 
funcionário Valdeir da Silva e pela condenação do Vereador Jorlei mas pela penalidade de 
Advertência descrita no art. 8º da Resolução 01/2015. Art. 8° A censura pública verbal será 
aplicada ao Vereador que deixar de observar dever contido no art. 2° desta Resolução, quando 
não for o caso de aplicação de medida ou sanção mais grave. Submetendo tal parecer os 
Vereadores presentes decidiram por unanimidade dos presentes pela absolvição do funcionário 
Valdeir da Silva e pela condenação do Vereador Jorlei mas na penalidade de Advertência descrita 
no art. 8º da Resolução 01/2015. Euleri José Leal Presidente da Comissão de Ética Arlete Latzuk 
Penna Secretária da Comissão de Ética Clarice Nunes Pereira Membro Comissão de Ética 
Vanildo Carlos Krensinglova Vereador Elio Didimo Presidente Sebastião Adir Damião Vereador 
Luiz Antonio Lima Vereador. Submeto a apreciação dos nobres vereadores aplicação de pena de 
advertência conforme o artigo 8º da resolução de 01/2015. Os vereadores que foram favoráveis 
permaneçam como se encontram e os que forem contra queiram se levantar. Por unanimidade de 
votos dos senhores vereadores presentes fica ao vereador advertido nos termos da lei por 
unanimidade de votos dos vereadores desta casa. Passamos agora para a ordem do dia da 
sessão de hoje a votação o Projeto de Lei Nº 011/2016 de Autoria da Vereadora Arlete Latzuk 
Penna e do Vereador Elio Didimo com a Súmula: Institui o programa de incentivo a produção de 
Erva-Mate no município de Santa Maria do Oeste, e dá outras providências. Os Vereadores e 
Vereadoras que forem favoráveis permaneçam como se encontram e os que forem contra 
queiram se levantar. Aprovado o projeto de Lei por unanimidade dos senhores presente. Questão 
de ordem senhor presidente. Pois não vereador Luiz Lima. De acordo com o artigo 101 parágrafo 
4º do Regimento Interno desta casa peço a dispensa da segunda e ultima votação do Projeto Lei 
de 011/2016 Súmula: Institui o programa de incentivo a produção de Erva-Mate no município de 
Santa Maria do Oeste, e dá outras providências. Então submeto a apreciação dos senhores 
vereadores a dispensa da segunda e ultima votação do projeto de lei 011/2016. Os Vereadores e 
Vereadoras que forem favoráveis permaneçam como se encontram e os que forem contra 
queiram se levantar. Aprovado o projeto numero 011/2016 por unanimidade de votos dos 
senhores vereadores presentes e dispensado a segunda e ultima votação. Nesse momento 
Passamos assim para o pequeno expediente do Plenário. Declaro aberto o pequeno expediente 
plenário, onde os Senhores e Senhoras poderão fazer uso da palavra por 3 minutos, comentando 
os assuntos específicos que tramitou nesta sessão de hoje. E fica livre a palavra. Como nenhum 
dos senhores vereadores manifesta a fazer o uso da palavra no pequeno expediente agradeço os 
senhores vereadores por ter aprovado o projeto 011/2016 de autoria minha e da vereadora Arlete 
em uma única sessão tendo em vista que é a ultima sessão agradeço a todos tenho certeza que 
será um projeto muito importante. Antes de encerrar o pequeno expediente plenário sobre a ata 
de julgamento entre um bom senso de todos os vereadores que cada um abriu mão de alguma 
coisa para ter acontecido isso ai. Então o vereador sofreu uma pena de advertência que é pena 
mais leve que tem no nosso podia ser uma mais gravosa como todos sabem dos fatos fizemos 
nosso trabalho parabéns a todos que se envolveram parabéns a todas as pessoas que se 
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empenharam todas que pediram uma forma ou de outra olhar com atenção especial é isso temos 
que fazer daqui para frente temos que ser honestos um com o outro respeitar principalmente na 
particularidades uns tem o temperamento mais forte outros mais tranquilos mas infelizmente 
temos que conviver com todas as pessoas só queria dizer o pensamento do Alaiama falava sobre 
paciência ele dizia que por um lado ter um inimigo é muito ruim perturba nossa paz mental e 
destrói algumas coisas boas mas se vemos de outro ângulo somente um inimigo da oportunidade 
para tolerância já que não conhecemos a maioria dos seres humanos dos habitantes do nosso 
planeta e também não conhecemos as atitudes a maioria das pessoas também não nos da a 
oportunidade de mostrar tolerância e paciência somente essas pessoas que nos criam problemas 
que realmente nos dão a boa chance de praticar a tolerância e a paciência. Então eu encero o 
pequeno expediente plenário. E antes de encerar a sessão com essa é a ultima do ano eu como 
presidente da câmara quero fazer um agradecimento ao blog do Beto o Lucas o Beto sempre 
tiveram nos acompanhando durante todo esse tempo de sessão divulgando o nosso trabalho com 
certeza foi de grande valia o bom trabalho de vocês ai na divulgação e sempre lendo nosso 
trabalho e mostrando a população quase que em tempo real todos os trabalhos que 
desenvolvemos aqui é muito bom chegar em final de mandato que bom que tudo deu certo que 
amos terminar bem que podemos realmente com o coração aberto deseja um feliz natal um 
prospero ano novo para todos também queria fazer um agradecimento ao prefeito Claudio e ao 
vice prefeito Oscar aqui presente e a todos os funcionários públicos os efetivos os comissionados 
os secretários todos de que de uma forma ou outra movimentaram a maquina administrativa 
levando os benefícios a população todo mundo teve a sua participação que desejar a todos que 
deus abençoe e continuem trabalhando para o bem da nossa população e também queria fazer 
um agradecimento especial a todos os funcionários da câmara a Bernadete que sempre teve nos 
auxiliando limpando deixando o ambiente agradável sendo companheira fazendo aquele bolinho 
para nos se preocupando com uma coisa ou outra então Dete muito obrigado que Deus te 
abençoe que você tenha muito sucesso na tua vida em todos os sentidos O Cledison que já não 
esta mais com nos já seguiu novos rumos então também agradeço pelo trabalho dele deixou 
também o seu legado participou auxiliou todos os vereadores que Deus abençoe ele que deus 
conduza a vida que tenha sucesso. Também queria fazer um agradecimento ao nosso funcionária 
Daniele Renze que foi funcionária por um período nesta casa também desempenhou um 
excelente trabalho era querida por todos vai deixar saudade com certeza eu já estou com o 
coração apertado de saber que de janeiro em diante não vai mais estar aqui nesse convívio diário 
que vai ter outras pessoas vindo mais também desejo sucesso queria também fazer um 
agradecimento especial ao Gilson nosso secretario que esteve ali nos atendendo fazendo o 
trabalhos da secretaria também atendendo os vereadores se desdobrando Gilson muito obrigado 
deus abençoe que você tenha sucesso. Queria fazer um ao doutor Rodrigo o nosso jurídico da 
casa nosso companheiro nosso irmão o doutor Rodrigo a gente tem uma amizade muito boa não 
é de hoje e também agradecendo a ele pelos trabalhos prestados e pela assessoria jurídica que 
prestou a essa casa sempre com seu geitinho amenizando as coisas para resolver da melhor 
forma possível queria agradecendo o doutor Rodrigo deixar um agradecimento especial ao pai 
dele o doutor Amilcar que foi uma pessoa que sempre me deu bons conselhos uma pessoa que 
sempre me espelhei e por isso que escolhi seguir uma carreia jurídica porque eu admiro muito o 
trabalho dele a ética a perseverança e a firmeza principalmente a firmeza nas decisões como ele 
sempre falou para mim e eu sempre uso o ditado que ele diz para mim você nunca vai conseguir 
reunir todas as pessoas pensando da mesma forma e eu sigo falando esse pensamento e tenho 
constatado que é verdade doutor Amilcar muito obrigado Deus abençoe que tenha muita saúde 
que deus sabe o quanto admiração que eu tenho pelo senhor. Também quero agradecer o 
Leandro nosso contador da câmara mais que um contador ele poderia vir aqui somente oito horas 
fazer o serviço dele e ir embora mas eles sempre tem nos auxiliado e muito prestativo a todos os 
vereadores auxiliando e ajudando nos trabalhos da câmara com a experiência que ele tem meus 
parabéns ao Leandro que Deus abençoe ele que seja uma pessoa iluminada pessoa evangélica 
so traz coisa boa para a gente conversas muito boas então que Deus abençoe que tenha sucesso 
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para ele que deus esteja sempre iluminando o caminho dele. Queria dizer a cada vereador não so 
os que acreditaram no meu trabalho no meu potencial para ser o presidente desta casa mas todo 
mundo sabe que eu vou guardar de vocês aqui uma admiração por cada um de vocês quem não 
votou em mim não é porque não acreditava teve seu motivos a gente na hora não entende mas 
depois começa a pensar e refletir e eu sempre pensei que a política é diferente da amizade eu 
posso ser teu amigo e posso ser teu adversário político isso nada impede mas eu queria mas as 
pessoas que confiaram o voto em mim que eu nunca vou poder agradecer eu a única coisa que 
eu posso falar e fazer é pedir para deus que ilumine a cada um de vocês que vocês tenham saúde 
que vocês tenham essa amizade essa confiança em mim aos outros vereadores eu quero que 
vocês tenham sucesso as suas famílias que vocês sejam felizes as vereadoras que se reelegeram 
que façam um excelente mandato que vocês hoje tenham uma experiência muito grande 
conviveram com certeza vão esta ensinando os vereadores novos dessa casa seus primeiro 
mandato vereador Luiz Lima que a partir de janeiro é vice prefeito que deus de sabedoria de 
discernimento  para que ele faça um bom trabalho ao prefeito Reinoldo que foi escolhido pela 
maioria da população que realmente ele possa que deus possa iluminar para que ele faça o 
melhor por Santa Maria do Oeste que continua o trabalho que todos nos fizemos sempre disse 
que cada um de nos deixou  um pouquinho do nosso trabalho talvez não fizemos tudo o que nos 
queria mas fizemos tudo que era possível dentro das limitações que a gente sofre na condução 
dessa casa eu sempre tentei ser parceiro mas chega um momento que a gente tem que ser 
decidido ter uma posição senão a gente não admite agradar a todos ninguém vai conseguir então 
o administrador tem uma tarefa muito mais difícil nos não podemos criar problemas nos temos que 
resolver os problemas então a gente tentou resolver os problemas fiz investimentos para melhorar 
o ambiente da casa tive zelo pelo dinheiro publico eu sempre soube dividir o que é publico e o que 
é meu da mesma forma que administrei a minha vida e tive sucesso e administrei essa casa e 
administrei o meu mandato creio que fiz um bom trabalho vou deixar um legado no nosso 
município talvez eu não tenha outra oportunidade de representar a população como político mas 
com certeza vai ficar gravado na memória de cada um de vocês aonde passarem a minha 
passagem por esse mandato de vereador. Queria hoje na ultima sessão pedir desculpa a todos se 
de alguma forma talvez falhei e não pude atender a todos mas dei o meu melhor acredito que saio 
de cabeça erguida e de consciência limpa e com certeza com amor no coração por vamos 
continuar vivendo ai na mesma cidade e eu como falei minha mãe me ensinou e hoje antes de vim 
na sessão estava em Guarapuava minha mãe tem alzheimer ela nem sabia mas ela,  quando eu 
sai dela ela disse para mim vá la trabalhe bem seja honesto e isso eu poso dizer que fui e eu 
dedico a deus a minha família e a minha mãe esse mandato muito obrigado a todos e declaro 
encerrado a sessão e declaro encerrado o nosso mandato. Muito obrigado a todos. 
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