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Familiares de Sérgio Hentz recebem pesar do Legislativo lourenciano

Com uma moção assinada por todos os vereadores, o Legislativo de São Lourenço do Oeste expressa
pesar e presta homenagem a Sérgio Hentz, ex-vereador, falecido no dia 12. Silvian, filho do político,
recebeu moção dos vereadores, em sessão plenária na terça-feira (17).

De iniciativa da vereadora Marlice Perazoli (MDB), o ato foi dedicado em agradecimento aos feitos de
Sérgio Hentz, como homem público, em favor do Município de São Lourenço do Oeste. “Sérgio não mediu
esforços e sempre se dedicou em prol da família, da comunidade e do município de São Lourenço do
Oeste, prezando pela harmonia e bem estar das pessoas”, escreve Marlice.

No Plenário, vereadores se manifestaram, alguns também emocionados com a perda. Eleito vereador de
São Lourenço do Oeste para o próximo mandato, o filho, Silvian Hentz, recebeu dos parlamentares
palavras de admiração para com o legado do seu pai, e também de incentivo para o seu curso na política.

Íntegra da moção:

MOÇÃO DE PESAR Nº 07/2020
Moção de Pesar aos familiares do Senhor Sérgio Hentz.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Vereadores de São Lourenço do Oeste, Estado de Santa
Catarina.

A vereadora que esta subscreve, com amparo no artigo 253, § 1º, I do Regimento Interno desta Casa
Legislativa, propõe ao plenário da Câmara de Vereadores moção de pesar que seja encaminhada aos
familiares do Senhor Sergio Hentz:

“A Câmara Municipal de Vereadores, solidária ao momento de tristeza e sensibilidade pela perda no
último dia 12 de novembro do Senhor Sérgio Hentz, vem através desta moção de pesar, prestar
homenagem aos seus familiares em forma de agradecimento por tudo que fez pelo Município de São
Lourenço do Oeste”.

Justificativa:

Sérgio Hentz nasceu no dia 11 de maio de 1961 no município de Pato Branco-PR. Filho de Alcido Hentz e
Zulmira Hentz, de uma família humilde e simples. Vieram residir no município de São Lourenço do
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Oeste-SC em busca de oportunidades e encontrar o que sonhavam, junto com seus pais e irmãos, que são
eles Marli, Jacinto, Clair, Jacir, Marlene “in memoriam”, Maria, Lourdes, João, Carlos e Sandro.

Sérgio passou sua juventude sempre fazendo o bem a comunidade e amigos, aonde encontrou sua esposa
Roseli Ceni, casando-se no ano de 1987, com quem teve dois filhos, Silvian e Renan Hentz. Sérgio não
mediu esforços e sempre se dedicou em prol da família, da comunidade e do município de São Lourenço
do Oeste, prezando pela harmonia e bem estar das pessoas.

Iniciou sua carreira no Legislativo em 1996, ficando na condição de suplente pelo Partido dos
Trabalhadores - PT, assumindo como vereador em maio de 1998, dando sequência na sua carreia política
sendo eleito vereador por mais duas vezes, em 2000 e 2004.

Assumiu a Secretaria Municipal de Infraestrutura em 2003 e 2004, e a Secretaria Municipal de Saúde de
2013 a 2016, além de ter desempenhado a função de assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do
Estado de março a dezembro de 2018.

Participou ativamente de atividades comunitárias voltadas ao esporte, sendo presidente e técnico do
Clube Vasco da Gama; presidente da capela e membro da diretoria da escola de Presidente Juscelino; e fez
parte do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e do Hospital da Fundação de São Lourenço do Oeste.

Não sabemos como será o dia de amanhã, mas sabemos que nunca mais voltará a ser como era, a
saudade, o ombro amigo e o amor que sentia por todos. Sérgio Hentz não está mais entre nós, mas temos
a certeza que o tempo vai ajudar a aceitar essa realidade, e iremos recordar de tudo que nos fez e o que
nos ensinou, como filho, irmão, esposo, pai, tio e amigo.

Neste momento, solidários a essa grande perda, oferecemos nossas condolências aos familiares e amigos
deste nobre homem, expressando nosso profundo pesar pelo seu falecimento.

Contando com o apoio do egrégio Plenário, antecipo agradecimentos.

São Lourenço do Oeste, SC, Câmara Municipal, Sala das Sessões, em 17 de novembro de 2020.
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