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Ata da 4ª Sessão, da 1ª Reunião Ordinária, da 1ª Sessão 

Legislativa, da 10ª Legislatura, realizada no dia 25 de fevereiro 

de 2021. 

 

                                     Presidente:            VALDIR SAUTHIER 

                                     Vice-Presidente:  CARLOS BECKER  

                                     Secretários:           CLAUDIOMIRO SCHUTZ 

                                                                       MARIA ISOLDI SCHAFER 

                                                        

Aos vinte e cinco 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 Carlos 

Becker. Em seguida o Senhor Presidente declarou aberto o expediente e colocou em 

discussão a Ata da 3ª Sessão, da 1ª. Reunião Ordinária realizada no dia 23 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 da Indicação nº 13/2021, de 

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

determine 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, na 

Estrada SG-019, da 1ª. Linha, denominada oficialmente de Estrada Municipal 

Domingos Dagostin, de fronte a sede da Empresa de mandioca descascada Santa 

Terezinha, havendo neste local a entrada e saída de caminhões carregados de matéria 

prima e posteriormente já processados ocorre a entrega em supermercados e comércios 
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da região oeste do Paraná, tendo os motoristas destes veículos de carga enfrentado 

diversos riscos de acidentes, pois ao adentrar ou sair da pista se deparam com veículos 

trafegando em alta velocidade nesta estrada municipal, a qual recentemente recebeu os 

benefícios do recapeamento asfáltico, sendo determinado pelo Presidente o 

encaminhamento desta Indicação a quem de direito. E leitura da Indicação nº 14/2021, 

de autoria da Vereadora Rosemeri Finatto, que sugere que a Prefeita Municipal gestione 

junto a Copel – Companhia Paranaense de Energia, que é concessionária e que detém o 

direito pelo fornecimento de energia elétrica ao nosso município e demais do Estado do 

Paraná; sendo também a responsável pela cessão e locação dos postes, para as empresas 

de telefonia, tv a cabo, internet, dentre outras, que realizam reparos, trocas e 

substituições, solicitando ainda o envidamento de esforços da Prefeitura Municipal, para 

que a Copel determine a quem de direito a retirada o mais rápido possível do 

emaranhado de fios e cabos soltos, desalinhados, pendurados, fragmentados, que se 

encontram em desuso e desordenados em postes de energia elétrica, fato que ocorre em 

vários pontos de nossa cidade. Sendo esta Indicação encaminhada 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 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 2ª. 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 ninguém se manifestando foi 

colocado em votação, sendo o Projeto de Lei nº 04/2021, aprovado em todos os seus 

artigos por unanimidade de votos dos Vereadores, e pelo mesmo não ter recebido 

emendas e nem recebido voto contrário, foi dispensado da 3ª. Discussão e Votação, 

sendo determinado o seu encaminhamento a Senhora Prefeita para sanção. Leitura em 
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2ª. 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 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, e pelo mesmo não ter 

recebido emendas e nem recebido voto contrário, foi dispensado da 3ª. Discussão e 

Votação, sendo determinado o seu encaminhamento a Senhora Prefeita para sanção. E 

leitura em 2ª. 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 ninguém se manifestando foi colocado em 

votação, sendo o Projeto de Lei nº 01/2021, aprovado em todos os seus artigos por 

unanimidade de votos dos Vereadores, e pelo mesmo não ter recebido emendas e nem 

recebido voto contrário, foi dispensado da 3ª. Discussão e Votação, sendo determinado o 

seu encaminhamento a Senhora Prefeita para sanção. 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 agradeceu as presenças de Tatiane Becker 

Xavier, esposa do Vereador Waner; Empresário Joelmo (Coró); Ângela Puhl e 

funcionários desta Casa: Jaqueline Amanda da Silva Maio, Assessora Jurídica; Jaqueline 

Heinzmann, Diretora Administrativa e Carlos Alberto Leitão, Diretor Geral. A seguir o 

Senhor Presidente convidou a todos os Vereadores(as) e presentes para a próxima 

Sessão Ordinária a realizar-se no dia 09 de março 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. 

 

 


