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Ata da 4ª Sessão, da 3ª Reunião Ordinária, da 1ª Sessão 

Legislativa, da 10ª Legislatura, realizada no dia 20 de abril de 

2021. 

 

                                     Presidente:            VALDIR SAUTHIER 

                                     Vice-Presidente:  CARLOS BECKER  

                                     Secretários:           MARIA ISOLDI SCHAFER 

         ELIEZER DAL PONT (TITI) 

                                                        

Aos vinte 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, Valter Larssen(GALO) 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 Eliezer 

Dal Pont (TITI). Em seguida o Senhor Presidente declarou aberto o expediente e colocou 

em discussão a Ata da 3ª Sessão, da 3ª. Reunião Ordinária realizada no dia 15 de abril 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 à 1ª Secretária que fizesse a leitura das matérias constantes no expediente, 

conforme segue: Correspondências do Executivo: Leitura do Ofício nº 006/2021-

Contábil, do Executivo Municipal, protocolado sob o nº 055/2021, sendo informado pelo 

Presidente que ficaria à disposição dos Vereadores na Secretaria. Leitura do Ofício nº 

008/2021-Contábil, do Executivo Municipal, protocolado sob o nº 056/2021, sendo 

informado pelo Presidente que ficaria à disposição dos Vereadores na Secretaria. 

Proposição dos Vereadores: Leitura do Projeto de Lei Nº 14/2021, de autoria do 

Vereador Waner Xavier da Silva – PSD, protocolado sob o Nº 054/2021, que “Declara 

como atividades essenciais para a população de Santa Terezinha de Itaipu, os serviços 

prestados por academias de ginástica e similares, em situações de calamidade pública, 
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de emergência, de epidemia ou pandemia, sendo determinado pelo Presidente que se 

encaminhasse o Projeto de Lei supracitado às Comissões Técnicas para análise e parecer. 

Leitura da Indicação Nº 25/2021, de autoria do Vereador Evandro Perin, que INDICA à 

Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Santa Terezinha de Itaipu, Estado do 

Paraná, que seja homenageado o Sargento José Tertuliano da Silva, com a nominação 

de um prédio público, praça ou logradouro, considerando o exemplar desempenho de 

suas funções a frente do Comando da Polícia Militar de Santa Terezinha de Itaipu, no 

período de 1990 a 2001, sendo determinado pelo Presidente que se encaminhasse a 

quem de direito.  Leitura da Indicação Nº 26/2021, de autoria da Vereadora Rosemeri 

Finatto, que INDICA determinar à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, 

para que em conjunto com o DEMUTRAN – Departamento Municipal de Trânsito, 

promovam estudos técnicos e solicitem ao DER/PR – Departamento de Estradas e 

Rodagem do estado do Paraná, a implantação de um redutor eletrônico de velocidade, 

devidamente sinalizado, na PR 874, Rodovia Natalino Spada, que dá acesso à Praia 

Artificial Alvorada de Itaipu próximo ao bairro Planalto, entre o Salão Arena Show Baile 

“Fuja Loco” e a Praça Joel Vieira Machado, visando evitar acidentes e atropelamentos na  

via, tendo em vista que há naquela localidade circulação de crianças e idosos que 

usufruirão da praça, bem como, ciclistas, atletas, visitantes e pedestres em geral que 

transitam nessa importante via de ligação com a Praia Artificial supracitada, sendo 

determinado pelo Presidente que se encaminhasse a quem de direito. Leitura da 

Indicação Nº 27/2021, de autoria do Vereador Carlos Becker, que INDICA determinar à 

Secretaria Competente da Prefeitura Municipal a realização de estudos de viabilidade 

para alteração na legislação municipal, especificamente no Código Tributário, no tocante 

ao aumento do número de  parcelas previstas para o pagamento do Imposto Sobre a 

Transmissão Inter Vivos a qualquer título, por Ato Oneroso, de Bens Imóveis (ITBI), 

visando passar de 04 (quatro) para 10 (dez) parcelas, sendo determinado pelo 

Presidente o envio desta Indicação a quem de direito. Em seguida o senhor Presidente 

foi informado pela 1ª Secretária 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 estava 
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devidamente inscrito o Vereador Waner Xavier da Silva, convidou o Vereador a 

pronunciar-se. O Vereador Waner cumprimentou a todos e pronunciou-se sobre o 

Projeto de Lei 14/2021 de sua autoria, agradecendo inicialmente a mentora do projeto e 

convidada presente na sessão, Sra. Edineia Rodrigues. Em seguida estendeu seus 

agradecimentos as pessoas que colaboram para formalização do Projeto, sendo, a 

Assistente Administrativa Luciani, Assessora Jurídica Jaqueline e a todo funcionalismo 

da Câmara. Destacou também, a participação ativa da Vereadora Rosemeri Finatto que 

acompanhou o recebimento dessa demanda e ao Presidente Valdir por inserir o projeto 

na presente sessão. Ao conteúdo do projeto, o Vereador Waner fez algumas pontuações 

específicas: destacou a importância do projeto em relação ao fortalecimento 

imunológico, visando a prevenção, a promoção e a recuperação de doenças 

infectocontagiosas; sobre a legalidade do projeto, fez a leitura do Art. 196 da 

Constituição Federal e mencionou o reconhecimento das autoridades iguaçuenses 

quanto a proposta semelhante, justificando que as ações adotadas pelo Município de 

Santa Terezinha de Itaipu, são fundamentadas com base nas medidas de enfrentamento 

da COVID-19 de Foz do Iguaçu onde se encontra o Hospital de referência da nossa região; 

trouxe ao conhecimento de todos(as) que é preciso equiparar as medidas restritivas aos 

municípios vizinhos, para evitar que nossos munícipes migrem para outras cidades em 

busca de serviço indisponível local; e por fim, relatou que o projeto foi elaborado com 

muito cuidado para evitar precedentes e a flexibilização inoportuna. Desta forma, se 

colocou à disposição de todos os demais Vereadores e Vereadoras para discutir qualquer 

dúvida que possas surgir durante a tramitação do projeto, finalizando assim a sua fala. 

Em seguida, o Presidente foi informado que não havia mais Vereadores inscritos. 

Declarou aberta a Ordem do Dia desta Sessão e solicitou à 1ª Secretária a leitura das 

matérias em pauta, no que foi informado que não havia matérias na Ordem do Dia desta 

Sessão. Não havendo matérias na Ordem do Dia, o Senhor Presidente declarou aberta a 

palavra em Explicações Pessoais, sendo informado pela 1ª Secretária que não havia 

Vereadores inscritos. Não havendo 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 
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seguida convidou a todos os Vereadores (as) para a próxima Sessão Ordinária, que se 

realizará no dia 04 de maio de 2021, terça-feira, no horário regimental, 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, 

_______________ (Luciani Heindrickson da Silva), Assistente Administrativo, resumi e a 

lavrei. 


