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

Legislativa, da 10ª Legislatura, realizada no dia 04 de maio de 

2021. 

 

                                     Presidente:            VALDIR SAUTHIER 

                                     Vice-Presidente:  CARLOS BECKER  

                                     Secretários:           MARIA ISOLDI SCHAFER 

         ELIEZER DAL PONT (TITI) 

                                                        

Aos quatro dias do mês de maio 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 pela Vereadora 

Rosemeri Finatto. Em seguida o Senhor Presidente declarou aberto o expediente e 

colocou em discussão a Ata da 4ª Sessão, da 3ª. Reunião Ordinária realizada no dia 20 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: Proposição dos Vereadores: Leitura da Indicação Nº 

28/2021, de autoria da Vereadora Rosemeri Finatto, que INDICA à Excelentíssima 

Senhora Prefeita Municipal de Santa Terezinha de Itaipu, Estado do Paraná, determinar 

à Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo a realização de estudos e a 

viabilidade de criação de um Banco Municipal de Currículos Virtuais, que possa ser 

alimentado e acessado de forma online, facilitando o contato entre as pessoas que 

buscam um emprego e entre quem está em busca de pessoas capacitadas e que possuem 

o perfil colaborativo procurado. Esse canal estaria disponível às empresas e/ou 

empresários, bem como, à ACISTI (Associação Comercial e Industrial de Santa Terezinha 
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de Itaipu), sendo determinado pelo Presidente que se encaminhasse 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 não havia Vereadores inscritos. Em seguida, o Presidente 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 o Vereador Carlos Becker 

estava inscrito, concedendo-lhe então a palavra.  O Vereador Carlos Becker 

cumprimentou a todos e pronunciou-se nos seguintes termos: "Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras. Venho aqui registrar o meu agradecimento 

a toda a equipe do Poder Executivo Municipal e é claro a todos os demais colaboradores 

da igreja, que organizaram na segunda-feira, dia 03 de maio, uma linda missa em Ação 

de Graças, em comemoração ao 39º aniversário do nosso Município, que neste ano 

devido a pandemia, foi o modo de registrarmos nossa gratidão em fazer parte da história 

de Santa Terezinha de Itaipu, obrigado." 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 06 de maio de 2021, quinta-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. 


