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Ata 22/2016 
22° Sessão Ordinária do Ano de 2016. 

Aos quinze dias do mês de Agosto de dois mil e dezesseis, às 19 horas e 19 minutos, com 

ausência Vereador Sebastião Adir Damião, já justificada, e com a presença dos demais Senhores 

(as) Vereadores (as), o Senhor Presidente Elio Didimo declara aberta a Vigésima Segunda 

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 Vigésima Primeira Sessão Ordinária 

do ano de 2016, posteriormente o Presidente coloca a mesma em votação, sendo a Ata 21/2016 

aprovada por unanimidade pelos Senhores (as) Vereadores (as) presentes. A leitura da mesa é 

prosseguida pela Primeira Secretaria Vereadora Arlete Latzuk Penna. Vereador Jorlei Geffer 

Requerimento Indicação n° 087/2016. 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: 1°- Estudo para 

disponibilizar internet publica em locais de fácil acesso nos bairros e distritos, para uso gratuito 

voltado a cultura, comunicação e educação. Justificativa: A internet é hoje uma ferramenta 

importantíssima para o acesso a informação com eficiência e praticidade. Utilizando se de um 

computador, notebook, tablete e celular, podemos nos conectar com sites e pessoas do mundo 

inteiro. Podemos observar que os meios de comunicação estão cada vez mais dando enfoque no 

meio digital, jornais e revistas impressos acompanhando este avanço, estão às plataformas de 

ensinos a distancias, bem como, os canais de controle e participação social na administração 

publica, como são os casos dos portais da transparência e observatórios, fóruns e outros. No 

entanto a internet móvel tem um alto custo, não sendo acessível a todos os cidadãos e cidadãs, 

deixando às margens da interação no meio digital aqueles e aquelas que só conseguem estar 

conectados em casa ou no trabalho, ou ainda pior, sem qualquer conexão devido a barreira 

econômica. A implantação de ponto de acesso a internet livre de quaisquer taxas certamente 

contribuirá para diminuição para diminuição desta forma de marginalização da sociedade e 

contribuirá para a ampliação da interação humana, uma vez que, ao se deslocam para os espaços 

públicos como praças, bibliotecas e outros equipamentos com o objetivo de utilizar o sinal de 

internet, a população santa-mariense também terá oportunidade de interagir pessoalmente, 

fazendo amizades e contatos entre moradores de uma mesma comunidade ou mesmo com 

visitantes de nossa cidade. Nestes termos, pede deferimento. Santa Maria do Oeste, 12 de agosto 

de 2016. Vereador Jorlei Geffer Requerimento Indicação N° 088/2016. O Vereador supracitado, 
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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: 1° - Estudos para oferta de oficinas culturais em parceira com artistas do município, 

inclusive nos finais de semana no centro cultural e nos espaços públicos de Santa Maria do 

Oeste. Justificativa: A proposta da formação de parceria entre a prefeitura e artistas do município 

para a oferta de oficinas culturais no município de Santa Maria do Oeste, tem como objetivo 

promover o acesso a cultura no centro cultural municipal, ginásio de esportes e nas escolas do 

nosso município. Nosso município e carente de promoção e parceria com a juventude para criar 

iniciativas de produção e apresentação cultural. Observando idéias que incentivam a cultura 

popular, como é o caso do festival de Brasília de cultura popular, onde são proporcionados 

excelentes espetáculos aos publico e oferecido ainda, diversas oficinas como a de teatro, dança e 

musica, dentre outras atividades que integram a população com a arte e também servem como 

espaço de dialogo entre os diferentes artistas da região. Nossa proposta visa criar espaços 

simples e com qualidade para ampliação gradativa destas iniciativas. Nestes termos, pede 

deferimento. Santa Maria do Oeste, 12 de agosto de 2016. Oficio 377/16, Santa Maria do Oeste, 

10 de agosto de 2016. Elio Didimo Vossa Excelência Sr Presidente Câmara Municipal. Venho por 

meio de este solicitar de Vossa Excelência, em nome desta Secretaria e também do Conselho 

Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, ceder o espaço da Câmara para o dia 

19/08/2016 a partir das 13h, para realização de audiência publica com a pauta: A 

Intersetorialidade das Políticas Publicas e as Ações Estratégicas do enfrentamento do Trabalho 

infantil. Aproveitando já realizando convite da mesa. Sem mais para o momento, estando a 

disposição para quaisquer esclarecimentos. Oficio n°007/2016, Santa Maria do Oeste – Pr, 08 de 

Agosto de 2016. Sr Presidente Em atenção ao Oficio n° 01 de 24 de Agosto de 2012, o Governo 

Federal estabeleceu critérios e procedimentos para a decretação de situação de emergência ou 

estado de calamidade publica. Como a corrente liquida anual do município é de R$ 20.239.950,19. 

Para Sr decretada situação de emergência ou calamidade publica os prejuízos econômicos 

públicos deverão ser acima de 2,77% e os prejuízos econômicos privados deverão ultrapassar 

8,33%. Portanto para que tivéssemos ajuda do Governo Federal e Estadual os prejuízos deveriam 

ultrapassar os valores abaixo: - Prejuízos econômicos Públicos: R$ 560.646,62. – Prejuízos 

econômicos Privados: R$ 1.685.987,87. Anexo copia do FIDE- Formulário de Informações de 

Desastre que foi preenchido na manhã de 13/07/2016. Atenciosamente José Maria Diogo de Deus 

Coordenador da Defesa Civil. Oficio n° 153/2016, Santa Maria do Oeste, 15 de Agosto de 2016. 

Ao Ilmo Sr. Elio Didimo Presidente da Câmara Municipal de Vereador. O Município de Santa Maria 

do Oeste vem através deste solicitar o auditório da Câmara Municipal desta municipalidade para a 

reunião com a COHAPAR e mutuários beneficiários do programa Morar Bem Paraná Rural, no Dia 
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18/08/2016 às 13 horas. Sem mais para o momento, desde já agradecemos sua presença. Pedro 

Berezoski Agente Habitacional do Município. Convite A Igreja Assembléia de Deus convida a 

todos os Vereadores e demais interessados para participar do encontro de Mulheres no Circulo de 

Oração ao se realizar dias 19,20 e 21 de agosto as 19:00 Hrs. Pregadores Pastor Levi Ferreira de 

Paula de Palmital – Pr. Drª Cicera Lopes Maringá – Pr. Convite A Igreja Assembléia de Deus de 

Santa Maria do Oeste, tem a honra de convidar você Mulher para uma palestra: Tema: Saúde da 

Mulher. Dia: 21/08/2016. Horário: 14:00hrs. Local: Igreja Assembléia de Deis. Rua José França 

Pereira em frente à Terra Mate. Palestrante: Drª Cicera Lopes de Maringá- Pr Haverá Sorteio de 

brindes logo após um delicioso Café. Apoio; Secretaria Municipal de Saúde de Santa Maria do 

Oeste – Pr. Grande Festa Na Capela São Jorge no Rio Liso Dia 28 de Agosto de 2016. 

Programação: 10:30 Inicio com Missa. 12:00 Almoço com Churrasco, Saladas, bebidas em geral. 

13:00 Tarde Festiva com binguinhos em geral com animação Zé Borges e Aranildo. Sendo essas 

as matérias para ordem do dia o Senhor Vice Presidente abre o Grande Expediente do Plenário. 

O Presidente concede a palavra ao Vereador Luiz Antonio de Lima, que cumprimenta a todos os 

presentes dentre eles Beto do Blog, Alunos e professoras da casa familiar rural, Gabriel Salavaio, 

Verci e sua esposa, Pedrinho, Genésio, Pastor Rafael, Marcio, Genildo, Jacir Zieruth, Láurico, 

Dinarte, Mascote, Jairo e funcionários que se fazem presente, Polaco e Gilson. O Vereador cita 

que está surpreso por que dentro desses oito anos de Vereador e a primeira vez que esta vendo 

uma reivindicação dos alunos da Casa Familiar Rural e cita que leu um cartaz que um aluno esta 

segurando onde diz: Vereadores nos ajudem, e colocasse a disposição para ajudar os alunos. 

Cita que lembra que nos primeiros anos quando a Vereadora Cida cobrava quanto ao repasse da 

Casa Familiar, e sabe que isso é um recurso que esta no orçamento do município. Sabendo que é 

de 30 mil o valor do repasse e pelo que o Vereador Luiz Antonio de Lima conversando com o 

Vereador Jorlei Geffer onde citou que ano passado foi repassado o valor de 17 mil reais e todos 

os anos é assim e nunca estão repassando o que é o combinado que esta no orçamento pra ser 

cumprido e este ano já está no mês de agosto e até hoje segundo o que o Vereador Jorlei Geffer 

não foi repassado e diz que é para todos verem o tamanho do descaso que esta acontecendo 

nesta administração e com certeza não é só esse tipo de verba que eles deixam de repassar e 

cita exemplos como a saúde, dos carros da saúde, estradas, e cita que é um valor muito baixo 

para o executivo não estar repassando para casa familiar, sabemos também que os mercados 

estão atrasado por falta desse repasse cita que é mais do que justo esse manifesto dos alunos e 

fala aos alunos que é parceiro e colocasse a disposição para o que precisar e cita que por bem 

será difícil de resolver isso mas que é companheiro e se preciso levar ao promotor para estar 

cobrando será levado e que podem conta com seu apoio. O Presidente concede a palavra ao 

Vereador Jorlei Geffer que cumprimenta a todos os presentes e agradece a presença especial dos 
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alunos da Casa Familiar Rural e dos Professores e diz que estão em seu pleno direito em estar 

reivindicando o que é melhor para a Casa Familiar Rural, e como diz o Vereador Luiz Antonio de 

Lima se esta no orçamento as coisas tem que ser cumpridas.  Como o Vereador Jorlei Geffer esta 

mais a par dessas discussões com relação a Casa Familiar por fazer parte dessa família que é a 

casa Familiar Rural desde dos primeiros anos que foi implantado a Casa Familiar no nosso 

município e não é a toa que foi fala que sua Tia Cida que correu em busca de recursos para a 

Casa Familiar Rural. Vendo que na Casa Familiar temos parceria com o Governo Federal a infra 

estrutura, Governo Estadual os Professores que lá dedicam suas horas a ensinar nossos alunos, 

da Arcafar que é um convenio com o Governo do Estado onde esta os nossos técnicos, e do 

Município que é a parceria desse convenio de 30 mil reais por ano e se dividir esses 30 mil reais 

por ano da um valor muito baixo com relação ao orçamento que hoje o município tem que hoje 

esta chegando a 2 milhões sendo que são apenas 30 mil reais para a manutenção de uma Casa 

Familiar. O Vereador cita uma coisa muito importante que leu em um cartaz onde diz: Cadê o 

respeito com o futuro do nosso agricultor, onde ali são formados jovens que vão realmente 

trabalhar na nossa agricultura e na nossa pecuária, e cita que a Casa Familiar trabalha com a 

pedagogia da alternância que é de suma importância para o município como o nosso que é de 

70% do nosso povo e da agricultura familiar, e é o desejo de um pai querer que um filho continue 

na sua propriedade e faça a sucessão na sua propriedade e continue ali visto que muitas vezes 

vemos nossos jovens saindo do município de Santa Maria do Oeste e não queremos que isso 

aconteça com nossos jovens e sim queremos que nossos jovens fiquem aqui no município 

trabalhando na sua propriedade com seu pai ganhando seu sustento fazendo com que o 

município se sobreviva dos impostos aqui gerados. Em seguida o Vereador fala também do 

descaso que o Executivo, e cita que já esteve desde 2013, 2014, 2015 juntamente com a 

Associação da Casa familiar Rural com Professores e alunos nessa briga e todo o ano é a mesma 

coisa, que e discutido sobre isso faz um acerto com o Executivo e com seus funcionários, mas na 

realidade nada acontece ano passado foi feito o acerto de 20 mil e foi repassado 17 mil, esse ano 

já foi negociado novamente para 15 mil, mas infelizmente até hoje nenhum centavo foi repassado 

e por isso nossos jovens e professores estão aqui para reivindicar quanto a isso e tem a certeza 

que os Senhores Vereadores vão estar chamando eles após a sessão para uma conversa para 

que os professores e alunos conversem e coloquem todos a par do que esta acontecendo e para 

que os Senhores Vereadores saibam da importância da Casa Familiar Rural no nosso município e 

dos municípios que aqui tem alunos, e da os parabéns para os jovens alunos e professores e cita 

que desde o inicio falou que uma sociedade organizada tem um município, tem um estado, tem 

um pais transformado e que se nos não estivermos organizados seja numa comunidade, seja 

numa escola reivindicando os seus direitos infelizmente as coisas não irão acontecer e cita 
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também que sempre que vai até as comunidades o Vereador fala isso que se a comunidade não 

estiver unida para ir atrás dos direitos que é o direito a estrada, que é o direito de ir e vir, que é o 

direito da saúde, que é o direito a educação, que é o direito a um transporte escolar digno para 

seu filho, infelizmente nos vamos nos deparar com o que esta acontecendo hoje e isso nos não 

queremos para o município de Santa Maria do Oeste e por isso parabeniza novamente os alunos 

que estão aqui presente nessa luta em defesa de seus direitos, e se isso esta no orçamento o 

Executivo tem o dever de cumprir por que se não ele nem seria eleito pelo povo para que 

administrasse os nossos impostos para que torne uma política pública de qualidade para nosso 

Município. O Vereador também fala quanto ao Projeto de lei que protocolou essa semana 

novamente nessa casa de leis visto que já havia sido protocolado ano passado, mas infelizmente 

foi arquivado nessa casa de leis e hoje vem a tribuna dizer novamente que este projeto que 

estabelece o agendamento telefônico de consultas para os pacientes idosos e para as pessoas 

com deficiência já cadastradas no município nas unidades de saúde do município de Santa Maria 

do Oeste e tem como o artigo 1° Os pacientes idosos e pessoas com deficiência poderão agendar 

por telefone ou diretamente nas unidades ou através dos agentes comunitários suas consultas 

nas unidades de saúde do município de Santa Maria do Oeste e que este projeto esta protocolado 

com mais de 700 assinaturas onde o Vereador Jorlei Geffer esteve conversando com a sociedade 

do nosso município com professores, alunos, nas comunidades em gerais, também com os 

agricultores discutindo e levando a importância desse projeto para as pessoas idosas do nosso 

município. Em seguida fala aos Senhores Vereadores que esta protocolando novamente esse 

projeto e pede a urgência para que esse projeto tramite e seja encaminhado as comissões, 

também deixa relatado que este projeto vai pra comissão de justiça e redação onde temos como 

Presidente o Senhor Vereador Vanildo Carlos Krensiglova e suplente Euleri José Leal membro 

Sebastião Adir Damião e também vai pra finanças e orçamento, onde temos como Presidente o 

Senhor Vereador Carlos Krensiglova, Suplente Adelar Agnes e membro Sebastião Adir Damião e 

primeira mente esse projeto vai para essas comissões para darem os pareceres para que os 

Vereadores possam ver se esse projeto ira para tramitação nessa Casa de Leis, e pede urgência 

na analise desse projeto por que esta assinado por quase 7% da nossa população onde temos 

uma constituição Federal que fala que os munícipes as pessoas do município também poderão 

elaborar um projeto desde que tenha 5% do eleitorado assinando esse projeto. O Vereador cita 

que este projeto já não é mais seu, que é de sua autoria ma a sociedade esta sabendo, e a 

sociedade esta apoiando esse projeto, e como esse projeto já e da sociedade santamariense que 

entende que temos que dar as pessoas de maior idade município o devido valor e o 

reconhecimento e atenção devida principalmente no que se diz respeito à saúde no nosso 

município e o estatuto do idoso também prevê que tenhamos na saúde o imediatismo e a 
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preferência ao idoso. O Vereador Jorlei Geffer também protocolou um projeto que também diz ser 

de suma importância para que se tenha mais casas populares e o projeto também tem como 

sumula determina a reserva de vagas em conjuntos habitacionais populares para idosos e 

deficientes beneficiando os programas habitacionais e da outras providencias. Sendo que o artigo 

1° desse projeto fala que fica reservado 30% das casas dos conjuntos habitacionais com qualquer 

programa de habitação popular reservado aos idosos e aos portadores de deficiências 

contemplados com o beneficiário dos programas habitacionais implantados pelo poder publico 

municipal e esse e mais um projeto para que seja dada mais atenção aos nossos idosos do nosso 

município. Seguida o Vereador Jorlei Geffer deixa relatado que também esta no aguardo por parte 

do Secretario de Saúde com relação as informações que foi pedido sobre o consorcio 

intermunicipal de saúde da regional de Ivaiporã, e desde 2013 estamos fora desse consorcio, 

onde tínhamos varias especialidades, varias consultas de graça para nossa população e hoje nós 

não temos, as pessoas que são levadas para Ivaiporã infelizmente tem que pagar e arcar com os 

custos de suas consultas com as especialidades de Ivaiporã e isso esta errado, e a informação 

que o Secretario passou foi de que o município participando desse consorcio pagava somente R$ 

7.800,00 para que tivéssemos varias consultas em varias especialidades, por isso o Vereador 

Jorlei Geffer cita que continua no aguardo desse relatório sobre as especialidades que tínhamos, 

sobre quantas especialidades tínhamos e quantas consultas eram para que a nossa população 

não precisasse pagar nada. O Vereador fala que tinha pedido ao Secretario para que 

encaminhasse um Oficio pedindo uma reunião com o Secretario de Saúde, mas infelizmente o 

Secretario não trouxe um parecer, visto que foi ligado para o Secretario por que queria saber com 

relação ao pagamento dos nossos médicos, principalmente da nossa medica Drª Edelmira, 

medica que é do convenio mais médicos é a única medica que foi conseguido no Governo Federal 

que é de suma importância para o nosso município, pois atende em quatro PSFS do nosso 

município, e segundo informações dos funcionários da saúde e da própria medica ela esta a três 

messes de receber a ajuda de custo que o município dá a esta medica que e de suma importância 

e cita que foi votado semana passada o valor que é repassado para ela aqui pelo município, e ela 

ira passa a receber o valor de R$3.325,00 visto que os pacientes por ela atendidos falam que a 

mesma e a melhor medica do nosso município e nos deparamos com o valor tão pequeno como 

esse e o município deixa atrasar 3 meses o pagamento e temos a informação também de que a 

nossa medica esta tentando arrumar outro município para ir trabalhar, o cita ao Vereador Luiz 

Antonio de Lima que isso sim um descaso por que os outros médicos para nos custam entre 15 e 

20 mil reais e Drª Edelmira custa só R$3.325,00, ela atendo Rio do Tigre, Ouro Verde, Santa 

Maria do Oeste e São José. O Vereador cita que não e só a medica que esta sem seu salário visto 

que o Dr Celso Fisioterapeuta do nosso município também segundo informações do próprio Dr 
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esta a 2 meses sem receber seu salário. Cita em seguida que temos também a nossa 

Fonoaudióloga que esta desde setembro, e o município esta sem Fonoaudióloga para atender de 

1° a 5° ano, visto que o Vereador Jorlei Geffer cita que já cobrou e fez o requerimento a um mês 

atrás e se tivesse a contratação imediata dessa profissional de suma importância para nossas 

crianças, mas infelizmente o Executivo e a Secretaria de Educação não entendem a importância 

desse profissional para as crianças do nosso município e que isso e um descaso do Executivo não 

só no que se diz respeito a saúde mas também quanto as estradas do nosso município e temos 

Rio Pratinha onde começaram a fazer o cascalho e já pararam e já mudaram para outro lugar e a 

população que mais precisa ali já ficou sem estrada, temo o caso lá em São José que no dia de 

hoje pela manha nenhuma linha do transporte escolar foi feita por que não tem estradas e 

qualquer chuvinha que da infelizmente o transporte escolar não vai fazer a linha. Então o 

Vereador deixa sua defesa quanto a isso e cita que desde o primeiro dia que o Vereador entrou 

nessa Casa de Leis foi para defender todas as pessoas do nosso município por que já vinha de 

vários anos a mesma questão e isso não podemos aceitar. E deixa novamente os parabéns aos 

Alunos e aos Professores por estarem reivindicando por seus direitos e cita que os Vereadores a 

partir de amanha estarão voltados a defender essa causa. Como mais nenhum dos Senhores (as) 

Vereadores (as) se manifestaram em fazer o uso da palavra no Grande Expediente do Plenário o 

Senhor Presidente encerra o Grande Expediente do Plenário. 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 a Vereadora Clarice Nunes Pereira, que cumprimenta a todos que se fazem presentes, e 

parabeniza aos alunos e fala aos mesmo que esta junto com eles nessa luta e que podem conta 

com a Vereadora no que precisar. O Presidente concede a palavra ao Vereador Luiz Antonio de 

Lima que pede desculpas e cumprimenta a Professora Andréia Zieruth que se faz presente, e fala 

ao Vereador Jorlei Geffer de que o mesmo pode contar com seu apoio no seu projeto, e desde de 

já deixa seu voto favorável a esse projeto, e também estará em primeira votação um pedido de 

informação da autoria do Vereador Luiz Antonio de Lima e pede o voto dos demais pares desta 

casa, e aproveitando que o Secretario de Urbanismo se faz presente o Vereador Luiz Antonio de 

Lima cobra novamente a parte da iluminação da nossa cidade visto que o povo vem cobrando 

quanto a essa questão. O Presidente concede a palavra ao Vereador Jorlei Geffer, que fala em 

questão do descaso quanto a Casa Familiar Rural e acabou de ler um cartaz onde fala do 

descaso com a agricultura do nosso município e fala que isso não é de hoje e desde que o 

município passou a ser município infelizmente vemos a real distribuição do orçamento do 

município principalmente na agricultura do nosso município, e desde que o município foi criado 
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infelizmente todos os Prefeito que por aqui passaram não tiveram investimentos na agricultura do 

nosso município e por isso tivemos tantas pessoas e jovens indo embora do nosso município, 

vemos hoje o orçamento do município para a agricultura familiar mais de 600 mil e que não tem 

nenhum programa, seja de calcário, seja de inseminação artificial, principalmente para melhorar a 

qualidade do rebanho do nosso município, não temos um programa de resfriadores de leite nas 

comunidades, e não e de hoje isso e sim desde que o município foi criado. Com relação ao que o 

Vereador Luiz Antonio de Lima falou sobre o pedido de informação o Vereador Jorlei Geffer cita 

que o mesmo tem o seu apoio. O Vereador segue falando aos jovens que estão presentes que 

esse ano com certeza irão receber varias visitas de pessoas pedindo voto, mas o Vereador pede 

como sempre pediu na tribuna que analisem a vida dessa pessoa, analisem se ela já pertence ao 

meio político, para que depois executem seus votos com consciência. Ainda no pequeno 

Expediente o Senhor Presidente agradece a presença do 3° ano da Casa Familiar Rural, 

agradece a presença do Secretario Pedro Berezoski, Pastor Rafael, Blog do Beto, e das demais 

pessoas que se fazem presentes. O Presidente diz aos Professores e alunos da Casa Familiar 

Rural, que no que depender desta Casa de Leis estará à disposição para atender o bem comum 

do município de Santa Maria do Oeste. E ter visto um convenio que foi assinado pela constituição, 

com certeza esta previsto no orçamento e é uma obrigação do município fazer o repasse, e se 

tivesse sido comunicado a esta Casa de Leis quanto a essa visita e o motivo, teria sido pedido ao 

pessoal da administração tivesse vindo para se colocar a par dessa situação. O Presidente pede 

ao Secretario desta Casa de Leis para que entre em contato com o pessoal da Prefeitura para 

falar quanto a essa questão e pede aos Professores para que depois da Sessão se encaminhar 

para a sala da Presidência junto com os demais Vereadores (as) onde um representante do 

município estará fazendo uma exclamação, explicando qual o motivo e parabeniza aos alunos 

pela motivação de estar pedindo e cobrando a execução deste convenio e diz que realmente a 

democracia é isso, é isso que queremos e esperamos, e cita que os Vereadores (as) são 

sabedores do quanto se tem brigado pela democracia e realmente para que as coisas aconteçam 

para que venham a beneficiar a todos os munícipes de Santa Maria do Oeste, e ninguém esta 

aqui para se aparecer e sim estão aqui por responsabilidade fazendo o trabalho de Vereador 

previsto na Constituição Federal e na lei orgânica do nosso município. Seguindo o Senhor 

Presidente fala a respeito ao projeto do Vereador Jorlei Geffer, e diz que o Vereador que com 

certeza esta interado do regimento interno desta casa, da Constituição Federal e o mesmo sabe 

de sua competência e sabe do procedimento de todos os projetos que é interposto no legislativo 

municipal, então quando o Vereador fala que seu projeto foi rejeitado por esta casa o Presidente 

cita que nunca foi rejeitado nenhum projeto por esta casa, e se tiver algum projeto rejeitado por 

esta casa o Presidente pede para o Vereador Jorlei Geffer para que entre com a documentação 
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competente e se estiver errado como foi feito é o procedimento que esta na lei, e por isso a 

Câmara tem uma Assessoria Jurídica, uma Assessoria Contábil e os projetos caminham conforme 

esta no Regimento Interno, e temos que observar que a nossa carta magna é a lei que rege o 

nosso pais, e o Vereador deve de estar informado que existe uma diferença de projeto legislativo 

e ação popular. O Presidente cita ao Vereador que foi encaminhado seu projeto a Assessoria 

Jurídica Casa e pediu ao Secretario para que tomasse as devidas providências e que fosse feito o 

procedimento que diz a nossa Lei Orgânica e nosso Regimento Interno em conformidade com a 

Constituição e quem vai dizer isso e o nosso Juridico da Casa. O Presidente também fala quanto 

ao convite ao Secretario de Saúde para estar esclarecendo as questões do Vereador, foi 

encaminhado para o Secretario e mesmo estava à disposição do Vereador até as 5 horas da tarde 

e não poderia vir ate a Câmara, passado horário por motivos particulares dele e ele se pois a 

disposição do Vereador Para estar atendendo o Vereador a qualquer momento da Secretaria, 

assim como o Prefeito disse que as portas do gabinete estão abertas ao Vereador. O Presidente 

esclarece ao Vereador Luiz Antonio de Lima dizendo que seu pedido de informação já foi 

aprovado e foi encaminhado ao município e o Vereador conhece o prazo para a resposta e as 

providencias que o mesmo pode estar tomando. 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. Em seguida agradece e convida a todos para participar da 

próxima Sessão Ordinária que se realizara no dia 22 de Agosto de 2016 na Sede da Câmara 

Municipal às 19 horas e declara encerrada a Sessão.             
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