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Ata da 2ª Sessão, da 1ª Reunião Ordinária, da 1ª Sessão 

Legislativa, da 10ª Legislatura, realizada no dia 18 de fevereiro 

de 2021. 

 

                                     Presidente:            VALDIR SAUTHIER 

                                     Vice-Presidente:  CARLOS BECKER  

                                     Secretários:           CLAUDIOMIRO SCHUTZ 

                                                                       MARIA ISOLDI SCHAFER 

                                                        

Aos dezoito 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 Mauro 

Celso Veiga de Oliveira. Em seguida o Senhor Presidente declarou aberto o expediente e 

colocou em discussão a Ata da 1ª Sessão, da 1ª. Reunião Ordinária realizada no dia 16 de 

fevereiro 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 001/2021/Contábil, assinado pela Senhora Prefeita Municipal Karla Galende, 

que encaminha relatórios de gestão fiscal – RGF; relatórios resumido da execução 

orçamentária – RREO; relatórios de gestão do Fundo dos Direitos da Criança e 

Adolescente – FMDCA; e relatório de gestão fiscal consolidado – Portaria da STN nº 

403/2016; sendo estas correspondências colocadas à disposição dos Vereadores na 

Secretaria desta Casa. Proposição dos Vereadores: Leitura da Indicação nº 06/2021, de 

autoria da Vereadora Isoldi Schafer que sugere que a Prefeita Municipal determine às 

Secretarias Municipais competentes o incentivo para que os estabelecimentos 
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comerciais e industriais de nossa cidade tenham disponível em local apropriado e 

seguro, um bicicletário destinado aos clientes e aos próprios funcionários, sugerindo 

também que sejam alocados recursos do orçamento municipal para que todas as escolas, 

parques, praças, academias ao ar livre sejam contempladas com bicicletário, sendo 

determinado o encaminhamento desta indicação a quem de direito. Leitura da Indicação 

nº 07/2021, de autoria do Vereador Carlos Becker, que sugere à Secretaria de Obras e 

Serviços Públicos, para que em conjunto com o DEMUTRAN – Departamento Municipal 

de Trânsito, promovam estudos de viabilidade de atendimento conforme segue: 1)- 

Construção de um redutor de velocidade elevado, sobre a lombada hoje existente na 

Avenida das Rosas, próximo ao numeral, 2828, localizada defronte ao Supermercado 

Golfinho. 2)- Estender o redutor de velocidade elevado previsto no item nº 1, para a 

outra pista da Avenida das Rosas, sentido centro da cidade, de forma a permitir a 

travessia com segurança das pessoas do bairro que se dirigem para o Parque de Lazer 

Domingos Zanette e vice-versa. 3)- Com atendimento na construção do redutor de 

velocidade elevado previsto nos itens  nº 1 e 2, será possível fazer a retirada da lombada 

existente na Avenida das Rosas, nº 2781, pois a redução da velocidade dos veículos já 

estará sendo assegurada, permitindo assim a travessia das pessoas com segurança. 

Sendo determinado o encaminhamento desta indicação a quem de direito. Leitura da 

Indicação nº 08/2021, de autoria do Vereador Eliezer Dal Pont (Titi), que sugere que o 

Executivo Municipal que determine às Secretarias Competentes da Prefeitura Municipal 

o envidamento de esforços, para a elaboração de um projeto visando a captação de 

recursos financeiros para viabilização dos benefícios da pavimentação poliédrica, para 

os seguintes trechos das ruas abaixo mencionadas: 1)- Rua Jacinto Alberton, no trecho 

compreendido entre a Rua Ângelo Formiguieri até a projeção da Rua das Comunicações; 

2)- Rua José Antonio Tessaro, no trecho compreendido entre a Rua Jacinto Alberton até 

alcançar a área de uso do COMAM, quadra nº 01, sendo determinado pelo Presidente o 

encaminhamento desta Indicação a quem de direito. E leitura da Indicação nº 09/2021, 

de autoria da Vereadora Rosemeri Finatto que sugere que o Executivo Municipal 

determine às Secretarias de Saúde de Assistência Social e de Planejamento da Prefeitura 

Municipal, a realização de estudos para que na maior brevidade possível seja implantado 

na rede municipal de saúde, a Farmácia Municipal com funcionamento 24 horas 
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ininterruptamente para atendimento aos usuários. Sabe-se que atualmente os horários 

são reduzidos causando transtornos para a população, onde a situação fica mais 

complicada nas madrugadas e fins de semana e feriados, sendo determinado o 

encaminhamento desta indicação a quem de direito.  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, no que 

foi informado pelo 1º Secretário que não haviam Vereadores inscritos. Não havendo 

Vereadores inscritos, o Senhor Presidente agradeceu a presença de munícipes e 

servidores públicos que compareceram dentro dos limites sanitários exigidos pela 

legislação vigente, face a pandemia do covid-19; informou ainda a todos os Vereadores e 

Vereadoras que na próxima segunda-feira, dia 22, as 17h30 minutos, haverá reunião das 

Comissões Técnicas, para análise e designação de relatoria aos Projetos de Lei números 

04, 05 e 06/2021. Esta Presidência convidou técnicos da Prefeitura para estarem 

presentes para sanar dúvidas sobre os projetos, entre outros assuntos de interesse dos 

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

presentes para a próxima Sessão Ordinária a realizar-se  no dia 23 de fevereiro de 2021, 

terça-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. 

 

 


