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

Legislativa, da 10ª Legislatura, realizada no dia 16 de fevereiro 

de 2021. 

 

                                     Presidente:            VALDIR SAUTHIER 

                                     Vice-Presidente:  CARLOS BECKER  

                                     Secretários:           CLAUDIOMIRO SCHUTZ 

                                                                       MARIA ISOLDI SCHAFER 

                                                        

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro 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, Claudiomiro Schutz, Eliezer 

Dal Pont (Titi), Evandro Perin, Maria Isoldi Schafer, Mauro Celso Veiga de Oliveira, 

Rosemeri dos Santos Finatto, Valdir Sauthier 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 Eliezer 

Dal Pont (Titi). Em seguida o Senhor Presidente declarou aberto o expediente e colocou 

em discussão a Ata da 3ª Sessão, da 1ª. Reunião Extraordinária realizada no dia 21 de 

janeiro de 2021, ninguém se manifestando foi considerada aprovada, seguindo assinada 

pela Mesa Diretora. Em seguida o Senhor Presidente declarou aberto o Pequeno 

Expediente e solicitou ao 1º Secretário que fizesse a leitura das matérias constantes no 

expediente, conforme segue: Correspondências do Executivo: Leitura do Ofício nº 

024/2021/GAB/PMSTI, de autoria da Prefeita Karla Galende, parabenizando o 

Presidente da Câmara e demais Vereadores pelo início dos trabalhos da 10ª. Legislatura 

do município, no que reiterou pela realização de um trabalho em harmonia, nas ações 

conjuntas dos poderes executivo e legislativo que refletem diretamente nos anseios e 

necessidades do povo itaipuense. Desejando a todos um trabalho próspero e proficiente 

em prol do desenvolvimento do Município. Leitura da Mensagem nº 005/2021, do 

Executivo Municipal, protocolada sob o nº 021/2021, que encaminhou o Projeto de Lei 

nº 04/2021, “Que dispõe sobre autorização legislativa para abertura de Crédito 
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Adicional Suplementar na Lei 1.896/2020, LOA – Lei Orçamentária Anual para 2021, no 

valor de R$ 973.788,94 (Novecentos e setenta e três mil, setecentos e oitenta e oito reais 

e noventa e quatro centavos), sendo este projeto encaminhado às Comissões Técnicas 

para analise e parecer. Leitura da Mensagem nº 006/2021, do Executivo Municipal, 

protocolada sob o nº 022/2021, que encaminhou o Projeto de Lei nº 05/2021, “Que 

dispõe sobre autorização legislativa para abertura de Crédito Adicional Especial na Lei 

1.896/2020, LOA – Lei Orçamentária Anual para 2021, no valor de R$ 398.268,35 

(Trezentos e noventa e oito mil, duzentos e sessenta e oito reais e trinta e cinco 

centavos), sendo este projeto encaminhado às Comissões Técnicas para analise e 

parecer. Leitura da Mensagem nº 007/2021, do Executivo Municipal, protocolada sob o 

nº 023/2021, que encaminhou o Projeto de Lei nº 06/2021, que denomina “Praça Joel 

Vieira Machado”, o imóvel localizado na Rua Aristides Araújo, esquina com a PR-874 – 

Rodovia Natalino Spada”, sendo este projeto encaminhado às Comissões Técnicas para 

análise e parecer. Correspondência de Terceiros: leitura do  Abaixo-Assinado, 

protocolado sob o número 014/2021, contendo 44 assinaturas, encabeçado pelo Senhor 

Adair dos Santos de Souza, que reivindica a construção de redutor de velocidade elevado 

na Rua Ulisses Guimarães, esquina com a Rua Padre Bernardo, sendo determinado o 

encaminhamento à Prefeitura para as devidas providências; leitura  do e-mail anônimo 

do Acesso a Informação, protocolado sob o nº 015/2021, sendo colocado a disposição 

dos Vereadores na Secretaria desta Casa; Leitura do Ofício nº 001/2021, protocolado 

sob o nº 017/2021, do Conselho Municipal de Saúde, solicitando o plenário para 

Audiência Pública da Saúde, sendo deferido o pedido pelo Senhor Presidente; leitura do 

Requerimento do Senhor Anisio Pezente Corrente, protocolado nesta Casa, sob o nº 

018/2021, sendo esta solicitação do requerente já de conhecimento da Prefeitura, 

portanto, o mesmo ficou à disposição dos Vereadores na secretaria deste legislativo; 

leitura do convite eletrônico, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), 

sendo entregue cópia a todos os Vereadores, ficando cópia arquivada nesta Casa. 

Proposição dos Vereadores: leitura da Indicação nº 01/2021, de autoria do Vereador 

Evandro Perin, que sugere às Secretarias Competente da Prefeitura Municipal, para que 

em conjunto com o DEMUTRAN – Departamento Municipal de Trânsito deste Município, 

promovam estudos visando a construção de um redutor de velocidade elevado, 



 3 

devidamente sinalizado na Rua Líbero Pasini, no trecho compreendido entre a Avenida 

Adolpho Lolato e a Avenida das Rosas, cuja via pública recebeu melhorias através do 

recapeamento asfáltico, passando com isso alguns motoristas a dirigir em alta 

velocidade, fazer rachas, fato que vem gerando riscos de acidentes aos transeuntes e 

demais usuários desta importante via pública. Leitura da Indicação nº 02/2021, de 

autoria do Vereador Carlos Becker, que sugere às Secretarias de Planejamento e de 

Obras e Serviços Públicos, a realização de estudos visando a instalação de lixeiras fixas 

em todos os pontos de parada de ônibus localizados no perímetro urbano de nossa 

cidade, os quais foram recentemente modernizados e padronizados com assentos e 

cobertura. Esta medida veio a atender aos usuários da linha intermunicipal efetuada 

pela empresa Viação Itaipu Ltda., sendo oportuno que o Setor Competente da Prefeitura 

Municipal instale lixeiras para fins de oportunizar a população um local correto e 

adequado para o descarte de materiais descartáveis, como papéis, palitos de picolé, 

garrafas pet, dentre outros, que são jogados ao chão ou deixados sobre os bancos. 

Leitura da Indicação nº 03/2021, de autoria da Vereadora Rosemeri Finatto que sugere 

às Secretarias Competentes da Prefeitura Municipal, a execução de projeto paisagístico 

através do plantio de árvores e ornamentação em toda a extensão da Rua 1º de Maio, 

contemplando-se também a Avenida dos Estados e toda a extensão da Avenida das 

Rosas até alcançar a área industrial deste município, cujas benfeitorias contribuirão para 

melhoria ao meio ambiente, proporcionando sombra, melhorando o visual e trazendo 

maior qualidade de vida aos moradores, comerciantes e transeuntes destas importantes 

vias públicas do município. Leitura da Indicação nº 04/2021, de autoria do Vereador 

Eliezer Dal Pont (Titi), que sugere a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, para que em 

conjunto com o DEMUTRAN – Departamento Municipal de Trânsito, promovam estudos 

de viabilidade para a construção de um redutor de velocidade elevado, devidamente 

sinalizado, nas imediações do Cemitério da Vila Vitorassi, devidamente sinalizado, 

rodovia SG-010, denominada “Estrada Municipal Izirio Vitorassi”; sendo também 

oportuno que seja afixado nas imediações daquela importante Vila do nosso Município, 

placas de sinalização com proibição de estacionamento no leito da rodovia, notadamente 

fato que vem ocorrendo com caminhões carregados de areia, que tem colocado em risco 

a vida dos moradores e demais transeuntes desta estrada. Leitura da Moção de Apoio de 
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autoria da Vereadora Rosemeri Finatto, nos seguintes termos: A Vereadora e demais 

Vereadores: Valdir Sauthier, Cláudio Schutz, Isolde Schafer, Mauro Celso V. de Oliveira, 

Evandro Perin, Carlos Becker, Waner Xavier, Eliezer Dal Pont (Titi), que a presente 

subscrevem, no uso de suas atribuições legais e regimentais, submetem à apreciação da 

Câmara Municipal de Santa Terezinha de Itaipu, Estado do Paraná, a seguinte Moção de 

Apoio demonstrando solidariedade de todos os membros dessa Câmara Municipal à 

família de Henrique Matheus. Concluída a leitura da Moção de Apoio nº 01/2021, o 

Senhor Presidente colocou em discussão a referida moção, neste momento a Vereadora 

Rosemeri solicitou a palavra e lhe sendo concedida pelo Presidente, se dirigiu a tribuna, 

assim se pronunciando: “Boa noite a todos! Num para-choque de caminhão estava 

escrito: Você é meu herói e seu super poder é ser o melhor Pai do mundo”. Com essa 

simples frase gostaríamos de dizer do senhor Ademir Antonio Matheus o quanto nossa 

comunidade está orgulhosa do senhor, pois demonstrou ser um verdadeiro herói, 

comprometido, responsável e exemplo a ser seguido por todos nós, seres humanos. Um 

ato de companheirismo, de coragem e de amor. Fez o que pôde para salvar a vida de seu 

filho. Nos ensinou, sobretudo a importância de amar, de cuidar e proteger o filho, pois 

filho sempre foi a melhor versão de um pai e de uma mãe. E o senhor, Ademir não mediu 

esforços para ser o melhor pai do mundo, mas sim, ensinou o seu filho Henrique 

Matheus a ser o melhor como ser humano, cristão, filho, irmão... Como uma forma de 

expressar o nosso carinho, agradecimento, solidariedade... pensamos nessa Moção de 

Apoio, pois não existem palavras que possam expressar ou descrever o orgulho que 

sempre sentimos do senhor, Pai Itaipuense. Seu Ademir, um pai de verdade é um ser 

diferente, capaz de tudo para ver seu filho feliz e bem e o senhor mostrou o quanto 

lutou, mesmo sozinho, até o fim para salvar o seu filho amado. Mostrou o quanto és 

forte, presente, parceiro e protetor e que a vida deve estar acima de tudo. Também nos 

ensinou a amar a vida, as pessoas, pois mesmo diante da tragédia que sensibilizou e 

abalou todo o nosso país, especialmente a nossa comunidade, no dia 04 de fevereiro de 

2021, nós conhecemos o coração e a alma de dois guerreiros, o seu e do seu filho 

Henrique Matheus. Um jovem sonhador, cidadão Itaipuense, de 23 anos, filho de Neiva 

Maria Boaroli e que amava todo mundo. Que o seu exemplo e as palavras pronunciadas 

sejam lembradas sempre por todos nós! Amo todo mundo ! Sintam-se abraçados por 



 5 

cada um de nós que fazemos parte desta Casa de Leis e por toda a comunidade. Gratidão. 

Concluiu a Vereadora Rosemeri Finatto”. Continuando em discussão, ninguém mais se 

manifestando, a Moção de Apoio nº 01/2021, foi aprovada por unanimidade dos 

Vereadores. Sendo em seguida informado pelo Presidente que ao término da sessão 

seria entregue solenemente no Plenário da Câmara Municipal a Moção de Apoio 

aprovada a Sra. Neiva Maria Boaroli, mãe de Henrique, sendo este ato prestigiado por 

demais familiares, lideranças e servidores públicos. O Presidente da Câmara em 

atendimento ao previsto nos Parágrafos 1º, 2º e 3º, do artigo 97 do Regimento Interno 

desta Câmara Municipal, solicitou que cada partido com representação nesta Casa, 

informasse por escrito à Mesa Diretora, os Líderes e Vice-Líderes. Em seguida o senhor 

Presidente foi informado pelo 1º Secretário 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 não 

havia ninguém inscrito e não havendo ninguém inscrito o Senhor Presidente declarou 

aberta a Ordem do Dia e solicitou ao 1º. Secretário que fizesse a leitura das matérias em 

pauta, sendo informado que não constavam matérias na Ordem do Dia desta sessão. Não 

havendo matérias o Senhor Presidente declarou aberta a palavra em Explicações 

Pessoais, e estando devidamente inscrito fez uso da palavra o Vereador Evandro Perin. 

Da tribuna o Vereador Perin, saudou a Mesa Diretora, cumprimentando os demais 

Vereadores e Vereadoras, saudando a todas lideranças, servidores públicos e a família 

de Henrique Matheus aqui representada por sua mãe. Disse que se encontra em suas 

mãos desde o ano passado um Projeto de Lei que trata da isenção de IPTU às pessoas 

idosas acima de 65 anos, disse que este projeto não prosperou em razão de que em anos 

eleitorais era inconstitucional a sua tramitação e que este ano de 2021 não poderia 

vigorar. Portanto, este ano era o momento oportuno para analisar e fazer as adequações 

possíveis no projeto, no que conclamou aos Secretários Municipais de Planejamento e da 

Fazenda, o envidamento de esforços discussão do assunto para que se chegar a um 

consenso, esperando assim que já em 2022, possa vigorar, concluiu o Vereador Evandro 

Perin. Em seguida o Presidente foi informado que não havia mais Vereador inscrito. Não 

havendo mais Vereadores inscritos, o Senhor Presidente agradeceu em especial à família 



 6 

de Henrique Matheus, agradecendo também todas as lideranças e servidores públicos 

que honraram com suas presenças nesta sessão. Disse que o rol de assinaturas 

constantes na lista de presença desta sessão, seria arquivado junto ao roteiro desta 

sessão. A seguir o Senhor Presidente convidou a todos os Vereadores(as) e presentes 

para a próxima Sessão Ordinária a realizar-se  no dia 18 de fevereiro de 2021, quinta-

feira, às 19h30min. Em seguida 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, _______________ (Pedro Nandi), Assessor Legislativo, resumi e a 

lavrei. 

 

 


