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

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

2021. 

 

                                     Presidente:            VALDIR SAUTHIER 

                                     Vice-Presidente:  CARLOS BECKER  

                                     Secretários:           CLAUDIOMIRO SCHUTZ 

                                                                       MARIA ISOLDI SCHAFER 

                                                        

Aos dezesseis dias do mês de março 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 dezoito horas, 

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 Isoldi Schafer. Em 

seguida o Senhor Presidente declarou aberto o expediente e colocou em discussão a Ata 

da 4ª Sessão, da 1ª. Reunião Ordinária realizada no dia 25 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 da Mensagem nº 008/2021, do 

Executivo Municipal, protocolada sob o nº 028/2021, que encaminhou o Projeto de Lei 

nº 07/2021, “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$ 1.087.010,13 (Um milhão, oitenta e sete mil e dez reais e treze centavos)”, 

sendo este projeto encaminhado às Comissões Técnicas Reunidas para analise e parecer. 

Leitura da Mensagem nº 009/2021, do Executivo Municipal, protocolada sob o nº 

029/2021, que encaminhou o Projeto de Lei nº 10/2021, “Que dispõe sobre autorização 

legislativa para abertura de Crédito Adicional Especial na Lei 1.896/2020, LOA – Lei 
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Orçamentária Anual para 2021, no valor de R$ 271.951,47 (Duzentos e setenta e um mil, 

novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos)”, sendo este projeto 

encaminhado às Comissões Técnicas Reunidas para analise e parecer. Leitura da 

Mensagem nº 010/2021, do Executivo Municipal, protocolada sob o nº 030/2021, que 

encaminhou o Projeto de Lei Complementar nº 03/2021, que “Altera a alíquota do item 

17.08 da lista de serviços constante do artigo 285 da Lei Complementar municipal nº 

088, de 28 de dezembro de 2001, e dá outras providências”, sendo este projeto 

encaminhado às Comissões Técnicas Reunidas para análise e parecer. Leitura da 

Mensagem nº 011/2021, do Executivo Municipal, protocolada sob o nº 031/2021, que 

encaminhou o Projeto de Lei nº 08/2021, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal de 

Santa Terezinha de Itaipu, Paraná a adquirir vacinas, para o enfrentamento do 

Coronavírus Covid-19 e dá outras providências”, sendo este projeto encaminhado às 

Comissões Técnicas Reunidas para análise e parecer. Leitura da Mensagem nº 012/2021, 

do Executivo Municipal, protocolada sob o nº 032/2021, que encaminhou o Projeto de 

Lei nº 09/2021, que “Institui o Conselho de Acompanhamento e de Controle Social do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação básica e de valorização dos 

profissionais da educação (CACS/FUNDEB) no âmbito do Município de Santa Terezinha 

de Itaipu e dá outras providências”, sendo este projeto encaminhado às Comissões 

Técnicas Reunidas para análise e parecer. E leitura da Mensagem nº 013/2021, do 

Executivo Municipal, protocolada sob o nº 033/2021, que encaminhou o Projeto de Lei 

Complementar nº 04/2021, que “Dispõe sobre o repasse de honorários de sucumbência 

aos advogados públicos e procurador geral do município de Santa Terezinha de Itaipu, 

fixa critérios para o rateio desses valores, e dá outras providências”, sendo este projeto 

encaminhado às Comissões Técnicas Reunidas para análise e parecer. Proposição dos 

Vereadores: leitura da Indicação nº 16/2021, de autoria dos Vereadores Carlos Becker e 

Eliezer Dal Pont (TITI), que indica a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal que 

determine à Secretaria Municipal de Obras, a inclusão na programação de suas 

atividades, a destinação dos benefícios da pavimentação poliédrica da Estrada 3ª. Linha, 

constante na Rede Rodoviária Municipal, com o nº SG-020, no trecho a partir da Rua 

Burtet, na divisa com o Loteamento Jardim Ascari, até alcançar o Ponto de Pesca nº 08, 

na reserva técnica do Lago de Itaipu. Ressaltando que esta estrada embora tenha 
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recebido cascalho em alguns pontos, em períodos chuvosos, suas condições 

permanecem precárias. Oportuno também sugerir, face ao bom relacionamento da 

Administração Municipal com a Itaipu Binacional, para que sejam mantidos 

entendimentos no sentido da inclusão desta estrada com o pavimento poliédrico, com 

recursos financeiros alocados pela Hidrelétrica de Itaipu, fato que resolverá 

definitivamente o problema de trânsito nesta importante estrada municipal, sendo 

determinado pelo Presidente o envio desta Indicação a quem de direito. E leitura da 

Indicação nº 17/2021, de autoria do Vereador Carlos Becker, que sugere a 

Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal que determine as Secretarias Municipais de 

Obras, Serviços Públicos e de Planejamento a elaboração de um projeto, com a finalidade 

da obtenção de recursos financeiros junto a esfera Estadual e Federal, ou com a própria 

Itaipu Binacional que tem sido uma parceira do nosso município, para fins da execução 

do recapeamento asfáltico da Estrada Municipal SG-013, no trecho compreendido entre 

a PR- 874 – Rodovia Natalino Spada,  até alcançar a Estrada Municipal SG-007 – Estrada 

Três Fazendas, apresentando uma extensão de aproximadamente 2,3 km. Tratando-se 

de uma estrada que há muito tempo encontra-se dotada de pavimento poliédrico cuja 

pista vem apresentando várias imperfeições, trazendo desconforto aos motoristas e 

inclusive danos aos automóveis e caminhões no escoamento das safras agrícolas, sendo 

determinado pelo Presidente 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, e estando devidamente inscrita fez uso da 

palavra a Vereadora Rosemeri Finatto. Da tribuna a Vereadora Rosemeri, saudou a Mesa 

Diretora, cumprimentando os demais Vereadores e Vereadoras e pronunciou-se nos 

seguintes termos: “Disse que gostaria de agradecer aos profissionais da saúde do nosso 
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município. Somos sabedores de que esta semana está fazendo um ano de Pandemia em 

nosso município. Um ano doloroso, angustiante, assustador. Ao longo desse tempo, entre 

altos e baixos, dores e perseverança, subiste a esperança. A esperança define bem este 

momento que estamos vivendo. De esperança a esperança vamos seguindo em frente na 

busca incessante da erradicação desse vírus que a cada dia leva de nós, pessoas que 

amamos e conhecemos. Não poderíamos deixar de agradecer a todos os médicos, 

médicas, enfermeiros, enfermeiras, técnicos e técnicas em enfermagem e a todos os 

demais profissionais de saúde, os coadjuvantes no processo de atendimento à população 

pelo trabalho valioso, pela ética de um trabalho altruísta nesse momento difícil que 

atravessamos. Vocês são a nossa linha de frente neste tempo de caos, dedicam-se de 

corpo e alma a cada paciente arriscando sua própria vida para salvar a vida do outro. 

Uma batalha diária contra esse vírus, um inimigo desconhecido e que muito ainda nos 

assusta. Sabemos que a luta continua e só terá fim pela nossa fé, cuidados, proteção e 

dedicação dos nossos profissionais da saúde, bem como encaminhamentos assertivos, 

tratamentos adequados, políticas públicas de saúde e a conscientização da população 

quanto as medidas de enfrentamento ao COVID para que tenhamos saúde e vida. A todos 

vocês, profissionais de saúde, o nosso respeito e admiração. Um grande abraço a cada 

um de vocês! Gratidão!” encerrando assim sua fala. Em seguida o Presidente foi 

informado que não havia mais Vereador inscrito. Não havendo mais Vereadores 

inscritos, o Senhor Presidente agradeceu aos funcionários desta Casa que deram suporte 

a esta sessão, bem como agradeceu a todos os Vereadores pela presença e por colaborar 

com as medidas efetuadas pela Mesa Diretora para que houvesse o distanciamento 

social entre os Vereadores. A seguir o Senhor Presidente informou a todos que em razão 

de que todas as Mensagens dos Projetos de Lei e Complementares enviadas pelo 

Executivo Municipal, solicitaram a apreciação das respectivas matérias em Regime de 

Urgência e com a convocação das Comissões Permanentes, desta forma, o Senhor 

Presidente solicitou a todos os Vereadores(as), que logo após o término desta sessão 

permanecessem no Plenário, para que em Comissões Técnicas Reunidas, fizessem a 

análise e designação de relatoria aos projetos lidos nesta sessão, onde cada Vereador 

tinha uma cópia do mesmo e da respectiva Mensagem do Projeto. Em seguida dado ao 

caráter de urgência nos trâmites dos projetos o Senhor Presidente CONVOCOU a todos 
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os Vereadores (as) para a próxima Sessão Extraordinária, que se realizará amanhã, dia 

17 de março de 2021, quarta-feira, às 18 horas, sendo como pauta prevista: 1ª. 

Discussão e Votação dos Projetos de Lei Nº 07, 08, 09 e 10/2021 e do Projeto de Lei 

Complementar nº 03/2021. 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. 

 

 

 


