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Ata da 3ª Sessão, da 2ª Reunião Ordinária, da 1ª Sessão 

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

2021. 

 

                                     Presidente:            VALDIR SAUTHIER 

                                     Vice-Presidente:  CARLOS BECKER  

                                     Secretários:           CLAUDIOMIRO SCHUTZ 

                                                                       MARIA ISOLDI SCHAFER 

                                                        

Aos vinte e três 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 Sessão Ordinária realizada no dia 18 de março 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 004/2021, Contábil do Executivo 

Municipal, protocolada sob o nº 038/2021, sendo colocado a disposição dos Vereadores 

na Secretaria desta Casa.  Proposição dos Vereadores:. Leitura da Indicação nº 15/2021, 

de autoria da Vereadora Rosemeri Finatto, que indica a Excelentíssima Senhora Prefeita 

Municipal que determine à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, para que 

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

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

devidamente sinalizado, na Rua Paraná, defronte ao portão de acesso do pavilhão de 

festas da Capela Nossa Senhora do Carmo, no trecho compreendido entre as Ruas: Rio de 



 2 

Janeiro e a São Paulo, no bairro Parque dos Estados, cuja medida por certo contribuirá 

pela segurança dos estudantes e demais transeuntes, trazendo também uma 

contribuição à Corporação do Corpo de Bombeiros, que no atendimento às emergências, 

tem encontrado obstáculos em adentrar na Rua Paraná com o seu caminhão tanque ou 

ambulância do SAMU, face a alta velocidade praticada por alguns motoristas. Sendo 

determinado pelo Senhor Presidente que se encaminhe esta 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 Vereadores inscritos. Não havendo Vereadores(as) 

inscritos o Senhor Presidente declarou aberta a Ordem do Dia e solicitou ao 1º. 

Secretário que fizesse a leitura das matérias em pauta, assim seguindo: Leitura em 2ª. 

Discussão do Projeto de Lei Complementar nº 04/2021, encaminhado pela Mensagem 

Nº 013/2021, do Executivo Municipal, 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”. 

Colocado em Discussão, ninguém se manifestando foi colocado em votação, endo 

aprovado em todos os seus artigos por 5 X 3 votos o Projeto de Lei Complementar nº 

04/2021, votando contrários os Vereadores Evandro Perin e Waner Xavier da Silva e a 

Vereadora Rosemeri Finato. Desta forma pelo fato deste projeto ter recebido voto 

contrário, o mesmo foi incluso na Ordem do Dia da próxima sessão para 3ª. Discussão e 

Votação.  E leitura em 1ª. Discussão e Votação do Projeto de Lei Complementar nº 

05/2021, encaminhado pelo Executivo Municipal através da Mensagem nº 014/2021, 

que visa alterar o Anexo I da Lei Complementar nº 118/2006, de 27/11/2006, que 

dispõe sobre o Uso e Ocupação do Solo Urbano. Colocado em discussão artigo por artigo, 

ninguém se manifestando foi colocado em votação, sendo o Projeto de Lei 

Complementar 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. Neste momento o Senhor Presidente foi informado que não 

constavam mais matérias na Ordem do Dia. Não havendo mais matérias o Senhor 
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Presidente declarou aberta a palavra em Explicações Pessoais, sendo informado que não 

havia Vereadores inscritos. Não havendo Vereadores inscritos, o Senhor Presidente 

agradeceu aos funcionários desta Casa que deram suporte a esta sessão e a seguir o 

convidou a todos os Vereadores(as) para a próxima Sessão Ordinária a realizar-se no dia 

25 de março de 2021, quinta-feira, às 18 horas. 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. 

 

 

 


