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

Legislativa, da 10ª Legislatura, realizada no dia 13 de abril de 

2021. 

 

                                     Presidente:            VALDIR SAUTHIER 

                                     Vice-Presidente:  CARLOS BECKER  

                                     Secretários:           CLAUDIOMIRO SCHUTZ (AUSENTE)   

    MARIA ISOLDI SCHAFER 

                                                                        

                                                        

Aos treze 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, 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, o Presidente cumprimentou a todos e 

solicitou a 2ª Secretária que assumisse os trabalhos devido à ausência justificada do 

Vereador Claudio Schutz. 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 

pequeno expediente e colocou em discussão a Ata da 1ª Sessão, da 3ª. Reunião Ordinária 

realizada no dia 08 de abril de 2021, ninguém se manifestando foi considerada aprovada, 

seguindo assinada pela Mesa Diretora. Na sequência, informou a todos que o Vereador 

Claudio Schutz - PSDB, pediu licença de seu mandato para assumir o cargo de Secretário 

de Indústria, Comércio e Turismo do Município de Santa Terezinha de Itaipu, conforme 

nomeação através do Decreto do Executivo nº 226/2021 de 08/04/2021, desta forma, 

iria empossar o 2º. Suplente do Partido do PSDB, o Senhor Valter Larssen (GALO), 

determinando que o Vereador Carlos Becker o conduzisse à sua cadeira de Vereador. Em 

ato contínuo, atendendo o Artigo 12 do Regimento Interno da Câmara, o 2º. Suplente de 

Vereador Valter Larssen (GALO), por determinação da Presidência dirigiu-se a tribuna e 

com a mão direita estendida fez o seu juramento, nos seguintes termos: “Prometo 
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cumprir dignamente a Constituição da República Federal do Brasil, a Constituição do 

Estado do Paraná e a Lei Orgânica do Município, observar as Leis, desempenhar, com 

lealdade, o mandato que me foi confiado, e trabalhar pelo progresso do Município de 

Santa Terezinha de Itaipu, pelo fortalecimento da democracia e o bem-estar da 

população”. Em seguida o Senhor Valter Larssen (GALO), assinou o termo de posse e fez 

a entrega da sua Declaração de Bens, conforme solicitado. Após cumpridas estas 

formalidades, o Presidente da Câmara, declarou empossado o Vereador Valter Larssen 

(GALO). Na sequência o Senhor Presidente prosseguiu com o Pequeno Expediente e 

solicitou a 2º.  Secretária que fizesse novamente a chamada dos Vereadores, que contou 

já com a presença do Vereador empossado, assim sendo constatada a presença da 

unanimidade dos Vereadores. Em seguida o Senhor Presidente informou que de acordo 

com o Inciso III do Artigo 40 e o Artigo 64 do Regimento Interno desta Casa de leis, o 

Vereador empossado Valter Larssen (GALO) fará parte das mesmas Comissões Técnicas 

ocupadas pelos Vereador licenciado Claudio Schutz e nos mesmos cargos. Em tempo, 

citando o Inciso II do Art. 21 do Regimento Interno, declarou vago o cargo de 1º 

Secretário da Mesa Diretora da Câmara e informou que seriam realizadas eleições para o 

cargo ainda nesta Sessão. Ato contínuo, solicitou a 2º Secretária que fizesse a leitura das 

matérias constantes no pequeno expediente, conforme segue: Proposição dos 

Vereadores: leitura do Parecer das Comissões Reunidas de Justiça e Redação; Finanças e 

Orçamento; Educação, Saúde e Assistência Social ao Projeto de Lei Nº 11/2021, sendo 

este projeto incluso na Ordem do Dia desta Sessão para 1ª. Discussão e Votação. Leitura 

do Parecer das Comissões Reunidas de Justiça e redação; Finanças e Orçamento; 

Educação, Saúde e Assistência Social ao Projeto de Lei Nº 12/2021, sendo este projeto 

incluso na Ordem do Dia desta Sessão para 1ª discussão e votação. Leitura do 

Comunicado da Vereadora Maria Isoldi Schafer, protocolado sob o Nº 049/2021, em que 

informa a sua renúncia ao cargo de 2ª Secretária e manifesta o seu interesse em se 

candidatar para o cargo de 1ª Secretária da Mesa Diretora. Em seguida o senhor 

Presidente colocou para deliberação do Plenário o Comunicado da Vereadora Isoldi, 

colocado em discussão, ninguém se manifestando, foi colocado em votação, tendo sido 

foi aprovado por unanimidade de votos dos Vereadores e sendo declarado vago, pelo 

Presidente, o cargo de 2º Secretário da Mesa Diretora. Na sequência, considerando a 
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vacância nos cargos, o Presidente comunicou que realizaria a eleição para 1º e 2º 

Secretário da Mesa Diretora, suspendendo a Sessão por dez minutos para que os 

Vereadores(as) apresentassem à Assessoria da Casa, as chapas que concorreriam ao 

pleito. Informou ainda que as chapas seriam numeradas pela ordem de apresentação. 

Passado o tempo determinado, o Presidente reabriu a Sessão e solicitou ao Vice-

Presidente que fizesse a leitura das chapas apresentadas, no que foi informado que 

houve a apresentação de apenas uma chapa: Chapa Única, formada pelos seguintes 

Vereadores (as) 1º Secretária: Maria Isoldi Schafer e 2º Secretário: Eliezer Dal Pont 

(TITI).  Citando o Parágrafo 1º do Artigo 17 do Regimento Interno, o Presidente 

informou, na sequência, que a eleição seria por voto nominal, devendo cada Vereador 

responder SIM ou NÃO a chapa apresentada. Na sequência, solicitou ao Vice-Presidente 

que fizesse a anotação dos votos. Sendo chamados um a um pelo nome, os Vereadores 

(as) votaram em unanimidade pela eleição da CHAPA ÚNICA. Em seguida o Presidente 

informou que a Chapa única recebeu 9(nove) votos SIM e declarou eleitas as 1ª e 2ª 

Secretarias da Mesa Diretora da Câmara para o biênio 2021/2022, com a seguinte 

composição geral: PRESIDENTE: VALDIR SAUTHIER; VICE-PRESIDENTE: CARLOS 

BECKER; 1ª SECRETÁRIA: MARIA ISOLDI SCHAFER; 2º SECRETÁRIO: ELIEZER DAL 

PONT(TITI). Dando continuidade, solicitou que os 1º e 2º Secretários eleitos 

assumissem seus respectivos lugares na Mesa Diretora. Na sequência, o Presidente foi 

informado pela 1º Secretária que não havia mais matérias no pequeno 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. Ato contínuo, o Senhor Presidente declarou aberta a Ordem 

do Dia e solicitou a 1ª. Secretária que fizesse a leitura das matérias em pauta, assim 

seguindo: Leitura em 1ª. Discussão do Projeto de Lei nº 11/2021, encaminhado pela 

Mensagem do Executivo Municipal nº 015/2021, 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)”. 

Colocado em discussão artigo por artigo, ninguém se manifestando foi colocado em 
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votação, sendo o Projeto de Lei nº 11/2021, 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. Leitura em 1ª. Discussão do Projeto de Lei 

nº 12/2021, encaminhado pela Mensagem do Executivo Municipal nº 016/2021, que 

dispõe sobre a autorização para a abertura de Crédito Adicional 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). Colocado em discussão 

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

Lei nº 12/2021, 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, a 1ª Secretária informou 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, e estando devidamente inscrito fez 

uso da palavra o Vereador Valter Larssen (Galo), da tribuna o Vereador saudou a Mesa 

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

seguintes termos: “Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, é com 

grande alegria e satisfação que estou mais uma vez fazendo parte desta Casa de Leis. É 

com muito orgulho que a gente faz parte desse time que é muito importante pra Santa 

Terezinha de Itaipu. Uma Câmara sempre forte e segura. Quero primeiramente 

agradecer a Deus, a família e aos amigos que confiaram mais uma vez o seu voto em mim, 

para que eu conseguisse chegar a essa Câmara de Vereadores. Quero agradecer muito ao 

grupo político ao qual fiz parte que é o PSDB, a toda executiva do PSDB que nos apoiou 

desde a campanha até neste momento, e em especial ao presidente do Partido que é o 

Claudio Eberhard e graças a boa articulação política que ele tem no grupo a gente 

conseguiu chegar a ser Vereador mais uma vez. Então, estamos assumindo este mandato 

com muito orgulho e alegria. Quero também cumprimentar e parabenizar nossa Prefeita 

Karla, que apesar de todas as dificuldades que estamos passando, passamos cem dias de 

governo, no qual estive conversando com ela. Praticamente estamos vivendo o dia a dia 

com o COVID-19, mas felizmente as obras estão andando no município e as coisas estão 

acontecendo. Quero também deixar registrados meus agradecimentos a todos os 

funcionários desta casa. Eu estive aqui ontem e todos ficaram sabendo que eu assumiria 
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novamente o mandato. Não posso deixar de manifestar também com relação ao nobre 

amigo Pedro Nandi, infelizmente não está presente hoje aqui, está internado, e se Deus 

quiser em poucos dias estará conosco de novo, Senhor Presidente, para que nós 

consigamos continuar esse belo trabalho que o Pedro sempre fez pelo nosso Município. 

Quero também dizer que estarei fazendo parte da base de governo da Prefeita Karla, 

com apoio político, apoio administrativo, e conclamo a todos os Vereadores de Santa 

Terezinha de Itaipu que a gente faça realmente isso. Uma cidade só será forte quando 

tem uma Câmara forte e unida. Logicamente quanto a oposição, a gente respeita, mas 

sempre conversando para atender as demandas do Município, atender as demandas dos 

eleitores, cumprindo com as responsabilidades, porque se o município... se eu puxar 

para um lado, como Vereador e o Executivo puxando paro o outro, as coisas não vão 

andar. Então eu digo sempre assim: trabalhamos sempre democraticamente para que as 

coisas sempre melhorem. Estarei sempre à disposição, a partir de amanhã estarei quase 

diariamente na Câmara...como não tenho atividades durante o dia, a maioria dos colegas 

eu sei que tem atividades, que trabalham, mas eu estarei aqui para ajudar no que for 

preciso. Conte sempre com um companheiro para estar discutindo e sempre levar as 

melhores coisas para o nosso Município. Obrigado ao Senhor Presidente, obrigado a 

todos vocês e fiquem com Deus.” Em seguida, o Presidente foi informado pela 1ª 

Secretária que não havia mais nenhum 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(as) pela presença e por 

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

distanciamento social entre os Vereadores. Em seguida convidou a todos os Vereadores 

(as) para a próxima Sessão Ordinária, que se realizará no dia 15 de abril de 2021, 

quinta-feira, às 18 horas. 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. 

 

VALDIR SAUTHIER       MARIA ISOLDI SCHAFER 

      Presidente                 1ª Secretária 


