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

Legislativa, da 10ª Legislatura, realizada no dia 23 de fevereiro 

de 2021. 

 

                                     Presidente:            VALDIR SAUTHIER 

                                     Vice-Presidente:  CARLOS BECKER  

                                     Secretários:           CLAUDIOMIRO SCHUTZ 

                                                                       MARIA ISOLDI SCHAFER 

                                                        

Aos vinte e três  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 pela Vereadora Maria 

Isoldi Schafer. Em seguida o Senhor Presidente declarou aberto o expediente e colocou 

em discussão a Ata da 2ª Sessão, da 1ª. Reunião Ordinária realizada no dia 18 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: Proposição dos Vereadores: Leitura dos 

Pareceres das Comissões de Justiça e Redação; Finanças e Orçamento; Educação, Saúde e 

Assistência Social ao Projeto de Lei 04/2021, sendo este projeto incluso na Ordem do 

Dia desta sessão, para 1ª. Discussão e Votação. Leitura dos Pareceres das Comissões de 

Justiça e Redação; Finanças e Orçamento; Educação, Saúde e Assistência Social; 

Agricultura e Meio Ambiente ao Projeto de Lei 05/2021, sendo este projeto incluso na 

Ordem do Dia desta sessão, para 1ª. Discussão e Votação. E Leitura do Parecer da 

Comissões de Justiça e Redação ao Projeto de Lei 06/2021, sendo este projeto incluso na 

Ordem do Dia desta sessão, para 1ª. Discussão e Votação. Leitura da Indicação nº 
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10/2021, de autoria do Vereador Cláudio Schutz, que sugere a Prefeita Municipal que 

determine às Secretarias de Planejamento e de Obras e Serviços Públicos, desta 

municipalidade, para que adote as medidas necessárias para que a praça em construção 

na chácara sob o nº 71-B-1, margeando com a Rua Aristides Araújo, seja contemplada 

com a instalação de “tela de proteção” em toda a sua extensão, no seu limite com a PR-

874 – Rodovia Natalino Spada; este investimento visa especialmente aumentar a 

segurança das crianças e adolescentes, que por certo frequentarão esta praça tão logo 

seja concluída, sendo esta indicação encaminhada pelo Presidente a quem de direito. 

Leitura da Indicação nº 11/2021, de autoria da Vereadora Rosemeri Finatto, que sugere 

a Prefeita Municipal que determine à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente a 

realização de estudos para consolidação de um Plano Municipal de Arborização, visando 

à obtenção de resultados a médio e longo prazo; como também ampliar o leque de 

atividades de atendimento ao público por parte do Horto Municipal, através do 

fornecimento aos moradores da área urbana e da zona rural do município de mudas de 

árvores frutíferas, entre outras para o plantio em suas propriedades. Sugerimos ainda a 

expansão das ações sociais desenvolvidas na Horta Comunitária Municipal, através da 

distribuição de verduras, hortaliças e plantas medicinais, sendo esta indicação 

encaminhada pelo Presidente a quem de direito. E leitura da Indicação de nº 12/2021, 

de autoria do Vereador Eliezer Dal Pont (Titi) que sugere a Prefeita Municipal que 

determine a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, estudos que viabilize a pintura de 

faixa refletiva para a travessia de pedestres; bem como a colocação de placas de limite 

de velocidade na quadra da Rua João XXIII, 470, defronte a sede da Igreja Evangélica 

Assembléia de Deus, centro de Santa Terezinha de Itaipu, cuja benfeitoria neste local 

visa evitar acidentes, uma vez que ocorre a travessia de crianças, jovens e idosos, sendo 

que muitos motoristas passam neste trecho, não respeitam o limite de velocidade, fato 

que vem colocando em risco a vida de muitas pessoas, sendo esta Indicação 

encaminhada pelo Senhor Presidente 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 
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havia ninguém inscrito e não havendo inscritos o Senhor Presidente declarou aberta a 

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

conforme segue: Leitura em 1ª. Discussão e Votação do Projeto de Lei nº 04/2021, 

encaminhado pela Mensagem nº 005/2021, do Executivo Municipal, que dispõe sobre 

autorização legislativa para abertura de Crédito 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). Colocado em discussão artigo por artigo, ninguém se manifestando foi 

colocado em votação, sendo o Projeto de Lei nº 04/2021, sendo 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 

e Votação do Projeto de Lei nº 05/2021, encaminhado pela Mensagem do Executivo 

Municipal nº 006/2021, 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). Colocado em discussão artigo por artigo, ninguém se 

manifestando foi colocado em votação, sendo o Projeto de Lei nº 05/2021, sendo 

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. E 

leitura em 1ª. Discussão e Votação do Projeto de Lei nº 06/2021, encaminhado pela 

Mensagem nº 007/2021, do Executivo Municipal que denomina “Praça Joel Vieira 

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

Natalino Spada. Colocado em discussão artigo por artigo, ninguém se manifestando foi 

colocado em votação, sendo o Projeto de Lei nº 05/2021, 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. Em seguida o 1º Secretário 

informou ao Presidente que não constavam mais matérias na Ordem do Dia desta sessão. 

Não havendo mais matérias o Senhor Presidente declarou aberta a palavra em 

Explicações Pessoais, sendo informado que não havia Vereadores inscritos. Não havendo 

Vereadores inscritos, o Senhor Presidente solicitou que o Vereador Evandro Perin que 

fizesse o agradecimento das pessoas  que se encontravam no plenário, no que registrou 
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e agradeceu as seguintes presenças: Alexandre de Souza (Xande) e Valter Larssen (Galo), 

Ex-Vereadores e Ex-Presidente desta Casa; Empresário Maccemino Antonio Finatto, 

esposo da Vereadora Rosemeri; Tatiane Becker Xavier, esposa do Vereador Waner; 

Leonel Manoel, Policial Militar aposentado e atualmente servidor público municipal; 

Empresário Joelmo (Coró); Professora Varnize; Diretora Municipal, Gismara; Juliano 

Maia, Odair; Izabela Ruiz e servidores desta Casa de Leis. A seguir o Senhor Presidente 

convidou a todos os Vereadores(as) e presentes para a próxima Sessão Ordinária a 

realizar-se  no dia 25 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. 

 

 


