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

Legislativa, da 10ª Legislatura, realizada no dia 08 de abril de 

2021. 

 

                                     Presidente:            VALDIR SAUTHIER 

                                     Vice-Presidente:  CARLOS BECKER  

                                     Secretários:           CLAUDIOMIRO SCHUTZ 

                                                                       MARIA ISOLDI SCHAFER 

                                                        

Aos oito dias do mês de abril 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 Rosemeri Finatto. Em seguida o Senhor 

Presidente declarou aberto o expediente e colocou em discussão a Ata da 4ª Sessão, da 

2ª. Reunião Ordinária realizada no dia 25 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 da Mensagem nº 015/2021, do Executivo 

Municipal, protocolada sob o nº 044/2021, que encaminhou o Projeto de Lei nº 11/2021,  

Que “dispõe sobre a autorização para a abertura de Crédito Adicional Especial na Lei 

nº 1.896/2020 de 21 de Dezembro de 2020, LOA - Lei Orçamentária Anual para 2021, no 

valor de R$ 754.343,49 (Setecentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e quarenta e 

três reais e quarenta e nove centavos)”, sendo este projeto encaminhado às Comissões 

Técnicas Reunidas para análise e parecer. Leitura da Mensagem nº 016/2021, do 

Executivo Municipal, protocolada sob o nº 045/2021, que encaminhou o Projeto de Lei 

nº 12/2021, que “dispõe sobre a autorização para a abertura de Crédito Adicional 
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Suplementar na Lei nº 1.896/2020 de 21 de Dezembro de 2020, LOA - Lei 

Orçamentária Anual para 2021, no valor de R$ 348.000,00 (Trezentos e quarenta e oito 

mil reais)”, sendo este projeto encaminhado às Comissões Técnicas Reunidas para 

análise e parecer. Correspondências de Terceiros: leitura do Ofício Nº 001/2021, da 

AMOCEN – Associação de Moradores do Centro de Santa Terezinha de Itaipu, 

protocolado sob o Nº 42/2021. Sendo determinado pelo Presidente que atenda-se ao 

solicitado observando as recomendações sanitárias referente ao COVID-19. 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 o Vereador Evandro Perin estava inscrito, concedendo-lhe a palavra. O 

Vereador Evandro pronunciou-se da seguinte maneira, levantando o questionamento 

sobre as notificações que os comerciantes tem recebido e as multas em relação ao 

descumprimento das medidas de prevenção e contenção ao COVID19. Disse que viu 

algumas fotos tiradas pela fiscalização e que não caracterizam aglomeração de pessoas. 

Sugeriu conversar com a Prefeita sobre essas multas que podem até causar o 

fechamento de algumas lojas. Falou também sobre outra questão, que está sendo 

cobrado, em relação ao cargo do ex Prefeito, disse que recebeu pelo Whatsapp, bem 

como os Vereadores Waner e Rosemeri também receberam, alguns questionamentos e 

sugeriu que se fizesse um requerimento ou solicitassem a presença de um responsável 

pelos Recursos Humanos da Prefeitura para prestar os esclarecimentos necessários. 

Nesse momento o Vereador Waner, que também estava inscrito, fez o uso da palavra, 

manifestando-se da seguinte forma: cumprimentou a todos e disse que também está 

sendo muito cobrado pelas redes sociais, e que várias pessoas têm se manifestado, 

referente ao salário do ex Prefeito Claudio, que em janeiro recebeu em torno de  

5.000,00 (cinco mil reais) e em fevereiro passou para 10.000,00 (dez mil reais). Disse 

que se considerar que ele trabalhou 20h (vinte horas), dobrando a carga horária e 

trabalhando 40h (quarenta horas), é claro que vai dobrar os proventos. Comentou que 

em conversa com os outros Vereadores que foram cobrados, foi sugerido a centralização 

das informações na Câmara, para que todos estejam munidos dessas informações 
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quando forem procurados novamente. Sugeriu mais uma vez que seja convocado um 

representante do Recursos Humanos para explicar as dúvidas. Salientou que 

independente se for caso político ou não, que os Vereadores devem cumprir com seu 

dever e obrigação de esclarecer os fatos e prestar esclarecimentos à população. Sobre as 

dúvidas geradas, comentou sobre o cargo que o ex Prefeito está exercendo, se é como 

Bioquímico; se esse cargo foi extinto ou não; se está ocupando o cargo na condição de 

disponível e se o local de trabalho é compatível com o cargo que ele está ocupando, bem 

como também o horário que está cumprindo. Outra questão levantada é em relação ao 

seu retorno à função pública como Servidor efetivo, se é necessário a publicação no 

Diário Oficial, ou se isso é feito de forma tácita, automática, assim que cumpriu o 

mandato de Prefeito. Acrescentou que essa é a proposta e solicitou aos colegas que não 

deixem que questões partidárias atrapalhem. Disse que não está questionando a 

capacidade técnica do ex Prefeito, reconhece que ele fez uma ótima gestão e que se ele 

vem para somar não faz objeção nenhuma quanto a isso. Finalizou solicitando então à 

Mesa Diretora que convoque o responsável pelo Recursos Humanos da Prefeitura para 

prestar os esclarecimentos necessários. Em seguida, o Vereador Schutz solicitou a 

palavra e manifestou-se da seguinte maneira: perguntou aos Vereadores, se eles se 

dirigiram à Prefeitura e solicitaram as informações diretamente ao setor de Recursos 

Humanos referente aos questionamentos apresentados, ao que foi respondido que não. 

Em seguida informou que qualquer cidadão tem o direito de procurar e receber 

informações e que deveriam ter solicitado diretamente. O Vereador Perin argumentou 

que se qualquer um deles, tanto ele e o Waner, quanto a Vereadora Rosemeri, forem até 

a Prefeitura solicitar essa informação, não serão atendidos. Na sequência a Vereadora 

Rosemeri também se posicionou dizendo que nem tiveram tempo hábil para tal medida, 

pois receberam esses questionamentos há pouco, pelas redes sociais. O vereador Schutz 

interveio e mais uma vez solicitou que eles verifiquem a veracidade das informações 

diretamente com o setor de Recursos Humanos da Prefeitura, ao que foi contestado pela 

Vereadora Rosemeri que disse não ver nenhum problema em relação a isso. Como 

surgiram vários outros questionamentos o Presidente interviu e se propôs a levantar as 

informações e trazer para divulgar a todos. Sendo informado que não havia mais 

nenhum Vereador inscrito, o Senhor Presidente declarou aberta a Ordem do Dia e 
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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 inscrito fez uso da palavra o Vereador Carlos Becker, da tribuna o 

Vereador saudou a Mesa Diretora, cumprimentando os demais Vereadores e Vereadoras 

e pronunciou-se nos seguintes termos: “Senhor Presidente, nobres Vereadores e 

Vereadoras, hoje uso a tribuna desta Casa de Leis para lhes informar que estou passando 

por uma doença não muito comum: estou com câncer no intestino. Não é transmissível, 

por isso não me afastei do cargo de Vereador, se caso precisar, assim o farei. Devo 

começar os tratamentos em 10 a 15 dias, com radioterapia e quimioterapia. Conto com o 

apoio dos nobres Vereadores e Vereadoras, pois pode ser que no decorrer do tratamento 

possa mudar o meu comportamento e minhas atitudes, por isso, conto com o apoio e 

orações de vocês. O meu muito obrigado.” Em seguida, estando devidamente inscrito fez 

uso da palavra o Vereador Claudio Schutz, manifestando-se nos seguintes termos: 

“Senhor Presidente, nobres Vereadores e Vereadoras, hoje estou usando esta tribuna 

pela última vez. Informo o meu licenciamento desta Casa de Leis pois fui convidado e me 

sinto honrado, feliz e prestigiado, pois a partir de amanhã assumirei a Secretaria 

Municipal de Indústria, Comércio e Turismo deste Município. Deixo aqui o meu carinho, 

meu respeito e admiração por todos vocês. As discussões aqui travadas servem para 

aprendermos cada vez mais. Quero aqui registrar o meu carinho a cada um de vocês, e 

espero que deixe aqui também algo de bom.  É uma nova etapa em minha vida, me sinto 

feliz em ter recebido o convite da prefeita Karla, me sinto lisonjeado. Levo para esta 

Secretaria o melhor de mim, para fazermos o melhor para o Município e população. 

Deixo mais uma vez o meu muito obrigado a cada um, nos tornamos aqui muito amigos, 

e se precisarem de qualquer coisa, por favor, podem me chamar, a porta da Secretaria 

estará aberta para receber cada um de vocês, estaremos lá para sermos cobrados, para 

levar um ótimo trabalho à população. Carlos, nosso Diretor Geral, também deixo a você 

meu muito obrigado, você sempre esteve à disposição, nunca nos nega nada. Que Deus 

abençoe a cada um de nós. Meu muito obrigado”. Em seguida, o Presidente foi informado 

pelo 1º Secretário que não havia mais nenhum Vereador inscrito. Não havendo mais 

Vereadores inscritos, o Senhor Presidente agradeceu aos funcionários desta Casa que 
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deram suporte a esta sessão, bem como, agradeceu a todos os Vereadores(as) pela 

presença e por colaborar com as medidas efetuadas pela Mesa Diretora para que 

houvesse o distanciamento social entre os Vereadores. A seguir, em razão de que as 

Mensagens dos Projetos de Lei enviadas pelo Executivo Municipal foram solicitadas 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. Em seguida convidou a todos os Vereadores (as) para a 

próxima Sessão Ordinária, que se realizará no dia 13 de abril de 2021, terça-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, _______________ (Luciani Heindrickson da Silva), Assistente Administrativo, 

resumi e a lavrei. 

 

 

 


