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Ata da 3ª Sessão, da 9ª Reunião Ordinária, da 1ª Sessão 

Legislativa, da 10ª Legislatura, realizada no dia 11 de 

novembro de 2021. 

 

                                     Presidente:            VALDIR SAUTHIER 

                                     Vice-Presidente:  CARLOS BECKER  

                                     Secretários:           MARIA ISOLDI SCHAFER 

         ELIEZER DAL PONT (TITI) 

                                                        

Aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, reuniu-se no 

Plenário da Câmara Municipal de Santa Terezinha de Itaipu, o Poder Legislativo 

Municipal, com a presença dos Vereadores: Carlos Becker, Eliezer Dal Pont (TITI), 

Evandro Perin, Maria Isoldi Schafer, Mauro Celso Veiga de Oliveira, Rosemeri dos Santos 

Finatto, Valdir Sauthier, Valter Larssen (GALO) e Waner Xavier da Silva. Às dezenove 

horas e trinta minutos, havendo quórum o Senhor Presidente Valdir Sauthier declarou 

em nome de Deus aberta esta Sessão Ordinária e em cumprimento à disposição 

regimental, determinou a leitura de um trecho Bíblico, que foi lido na Tribuna pelo 

Vereador Mauro Celso de Veiga de Oliveira. Em seguida o Senhor Presidente declarou 

aberto o pequeno expediente e colocou em discussão a Ata da Sessão Ordinária realizada 

no dia 09 de novembro de 2021, ninguém se manifestando foi considerada aprovada, 

seguindo assinada pela Mesa Diretora. Em seguida o Senhor Presidente solicitou à 1ª 

Secretária que fizesse a leitura das matérias constantes no expediente, conforme segue: 

Correspondências do Executivo: Leitura da Mensagem Nº 041/2021, protocolada sob o 

nº 188/2021, que encaminhou o Projeto de Lei Nº 36/2021, sendo o mesmo 

encaminhado às Comissões Técnicas para análise e parecer. Correspondências de 

Terceiros: Leitura do Ofício Nº 714/2021, do Ministério Público Eleitoral, protocolado 

sob o Nº 185/2021, ficando à disposição dos Vereadores na Secretaria. Proposição dos 

Vereadores: Leitura do Parecer das Comissões Técnicas Reunidas de Justiça e Redação; 

Finanças e Orçamento; Educação, Saúde e Assistência Social; Indústria, Comércio e 

Turismo; Agropecuária e Meio Ambiente ao Projeto de Lei Nº 34/2021, sendo o mesmo 

incluso na pauta da Ordem do Dia desta Sessão para primeira discussão e votação. 
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Leitura do Parecer das Comissões Técnicas Reunidas de Justiça e Redação; Finanças e 

Orçamento; Educação, Saúde e Assistência Social; Agropecuária e Meio Ambiente ao 

Projeto de Lei Nº 35/2021, sendo o mesmo incluso na pauta da Ordem do Dia desta 

Sessão para primeira discussão e votação. Em seguida o senhor Presidente foi informado 

pela 1ª Secretária que não havia mais matérias no expediente desta sessão. Não havendo 

mais matérias o Senhor Presidente declarou aberto o Grande Expediente e concedeu a 

palavra aos líderes partidários que quisessem se manifestar, ninguém se pronunciando, 

declarou aberta a Palavra Livre, sendo informado que estava inscrito o Vereador Valter 

Larssen (GALO), concedendo-lhe a palavra assim se manifestou: “ Senhor Presidente, 

senhores Vereadores, senhoras Vereadoras, quero cumprimentar a ex Vereadora Neuza, 

seu esposo Zé, Dayane, Diretora de Vigilância Sanitária e demais funcionários que nos 

honram com a sua presença. Senhor Presidente hoje realmente é um momento feliz para 

nós e temos uma grande notícia. Na terça-feira comentei nessa tribuna com relação a 

nossa trincheira, hoje graças a Deus o DER esteve fazendo vistoria definitiva e no sábado 

ela estará aberta. Graças a Deus um problema a menos que agora se conclui, glorioso 

anel viário em nosso município. Quero também aproveitar o momento Senhor 

Presidente, para parabenizar nossa Prefeita e toda equipe de planejamento, nós 

sabemos a dificuldade de trabalho que eles tiveram para a conclusão do projeto Centro 

Novo. Este projeto que chegou hoje em nossa Casa de Leis (são mais de sete milhões de 

reais), projeto grandioso, vai cobrir todo o centro novo, mais o calçamento de pedras 

irregulares, Vila Aparecidinha, a linha São Pedro, que é também uma linha de ônibus, e 

realmente estava sendo muito cobrado, devido ao atoleiro que estava lá. Então a gente 

tem que agradecer ao nosso Deputado Traiano, Presidente da Assembleia Legislativa do 

Estado do Paraná, pois foi ele quem viabilizou este recurso, com muito empenho e muita 

luta, para Santa Terezinha de Itaipu. Com isso, brevemente será concluído em nosso 

município este grande trabalho. Obrigado pela presença de todos. Obrigado senhor 

Presidente.” Em seguida o Presidente foi informado que não havia mais Vereadores 

inscritos. Não havendo mais Vereadores inscritos, declarou aberta a Ordem do Dia desta 

Sessão e solicitou à 1ª Secretária a leitura das matérias em pauta. Leitura em 1ª. 

Discussão do Projeto de Lei nº 34/2021, de autoria do Executivo Municipal, que: “DISPÕE 

SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA LEI Nº 
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1.896/2020 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020, LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021, NO 

VALOR DE R$ 475.438,20 (QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E 

OITO REAIS E VINTE CENTAVOS), Colocado em discussão artigo por artigo, ninguém se 

manifestando foi colocado em votação, sendo o Projeto de Lei nº 34/2021, aprovado em 

todos os seus artigos por unanimidade de votos dos Vereadores, sendo o mesmo incluso 

na Ordem do Dia da próxima sessão para 2ª. Discussão e Votação. Leitura em 1ª. 

Discussão do Projeto de Lei nº 35/2021, de autoria do Executivo Municipal, que: DISPÕE 

SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NA LEI Nº 

1.896/2020 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020, LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021, NO 

VALOR DE R$ 210.850,00 (DUZENTOS E DEZ MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS). Colocado 

em discussão artigo por artigo, ninguém se manifestando foi colocado em votação, sendo 

o Projeto de Lei nº 35/2021, aprovado em todos os seus artigos por unanimidade de 

votos dos Vereadores, sendo o mesmo incluso na Ordem do Dia da próxima sessão para 

2ª. Discussão e Votação. Na sequência o Presidente foi informado pela 1ª Secretária que 

não havia mais matérias na Ordem do Dia desta Sessão. Não havendo mais matérias na 

Ordem do Dia, o Senhor Presidente declarou aberta a palavra em Explicações Pessoais, 

sendo informado pela 1ª Secretária que não havia Vereadores inscritos, o Senhor 

Presidente agradeceu aos funcionários desta Casa que deram suporte a esta sessão, bem 

como, agradeceu a todos os Vereadores (as) pela presença e ao público presente. Na 

sequência, devido a solicitação de votação em regime de urgência, ao Projeto de Lei Nº 

36/2021, por parte do Executivo Municipal, convocou os Vereadores (as) para a Sessão 

Extraordinária, que se realizará no dia 12 de novembro de 2021, sexta-feira, às 18h, 

tendo como pauta a primeira discussão e votação do referido projeto. Desejou boa noite 

a todos e declarou encerrada esta sessão, mandando que se lavrasse a presente ata que, 

após aprovada, segue assinada pela Mesa Diretora. Eu, _______________ (Luciani 

Heindrickson da Silva), Assistente Administrativo, resumi e a lavrei. 


