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Ata da 2ª Sessão, da 4ª Reunião Ordinária, da 1ª Sessão 

Legislativa, da 10ª Legislatura, realizada no dia 06 de maio de 

2021. 

 

                                     Presidente:            VALDIR SAUTHIER 

                                     Vice-Presidente:  CARLOS BECKER  

                                     Secretários:           MARIA ISOLDI SCHAFER 

         ELIEZER DAL PONT (TITI) 

                                                        

Aos seis 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 pelo Vereador Mauro 

Celso Veiga de Oliveira. Em seguida o Senhor Presidente declarou aberto o expediente e 

colocou em discussão a Ata da 1ª Sessão, da 4ª. Reunião Ordinária realizada no dia 04 de 

maio 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 

29/2021, de autoria do Vereador Eliezer Dal Pont (TITI), que INDICA a Excelentíssima 

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

à Secretaria de Obras e Serviços Públicos e à Secretaria de Planejamento, estudos de 

viabilidade e a inclusão na programação de suas atividades, a revitalização e ampliação 

da quadra poliesportiva e recreativa da comunidade Vila Vitorassi, com o objetivo de 

beneficiar cerca de 250 pessoas, quais sejam, habitantes da comunidade e demais 

moradores do entorno que constantemente visitam o local, sendo determinado pelo 

Presidente que se encaminhasse a quem de direito. Leitura da Indicação Nº 30/2021, de 
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autoria do Vereador Eliezer Dal Pont (TITI), que INDICA a Excelentíssima Senhora 

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

Secretaria Municipal de Saúde e demais setores competentes, a viabilidade e elaboração 

de estudos para Contratação ou a realização de convênio com Médico especialista em 

neuropediatria, tendo em vista que a Neurologia Infantil, também conhecida como 

neuropediatria, é uma importante especialidade que avalia o sistema nervoso central 

(cérebro, cerebelo e tronco encefálico) e periférico (nervos) das crianças, sendo 

necessário contar com tal profissional em nosso Município para atender a comunidade 

local; 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. Pronunciou-se o Vereador Waner nos seguintes termos: 

“Senhor Presidente, gostaria de registrar duas reinvindicações minhas, para que 

constem em ata. A primeira é quanto ao Projeto de Lei Nº 14/2021, de minha autoria, já 

de conhecimento de todos os Vereadores (as), que há dezenove dias foi apresentado. 

Gostaria que o relator do projeto, Sr. Valter Larssen, nos desse uma previsão de 

liberação para votação, visto que o projeto é pacificamente legal e constitucional, e tem 

apenas dois artigos...não há nenhuma dificuldade. Inclusive me coloco à disposição de 

todos aqui para eventuais dúvidas ou auxílio, mas gostaria de uma previsão. A outra 

questão, é como já havia comentado algum tempo atrás, no tocante a uma rampa de 

acesso pela parte da frente do Plenário, gostaria de registrar novamente este pedido, 

para melhorar o acesso a parte de cima do Plenário, aqui onde ficamos.” Em síntese, na 

sequência, o Presidente se manifestou explicando que a construção desta nova rampa de 

acesso pela porta da frente, do Plenário, já está em fase de contratação, a cargo 

obviamente da comissão de licitação e demais setores competentes.  Ninguém mais se 

pronunciando, declarou aberta a Palavra Livre, sendo informado que o Vereador Valter 

Larssen (GALO) estava inscrito, concedendo-lhe então a palavra. O Vereador Galo 

dirigiu-se a tribuna e cumprimentando a todos, pronunciou-se nos seguintes termos: " 

Boa noite a todos, quero primeiramente comentar com relação a uma visita que eu e o 

Presidente Valdir, os Vereadores Mauro e o Titi fizemos. Estivemos na região das Três 
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Fazendas onde a população nos cobrava muito com relação ao cascalhamento. Então nós 

fomos fazer a visita e graças a Deus está chegando naquela região todo cascalhamento, 

inclusive na Escola Agrícola Meu Cantinho e na região do aterro sanitário. A população 

ficou muito agradecida lá. Quero agradecer ao presidente pelo apoio que deu também 

quando nós fomos cobrar esse empenho do Secretário de Obras, e por isso quero 

agradecer ao Vânio e toda a equipe dele por estar realizando esse trabalho que está 

ficando muito bom. Quero também registrar que hoje estive em uma visita com o nobre 

Vereador Evandro e parabenizar a Prefeita e a equipe dela, pela ciclovia que foi feita no 

Parque dos Estados. Muita gente ainda não viu, foram mais de 3 km de ciclovia na rua 

Maranhão e na avenida Gabriel Hoepers, onde realmente ficou de muito boa qualidade. 

Então é importante a gente olhar... o Vereador deve ter a sensibilidade de olhar e 

também comentar isso com a população. Como comentei com vocês estou diariamente 

na Câmara, quem quiser vir falar comigo, a gente vai lá visitar... é importante o que a 

gente está vendo e o que a comunidade nos comenta, então a gente vai dar a resposta 

pra isso. Com toda certeza o papel do Vereador é esse! Então quero parabenizar a equipe 

da prefeitura por esse excelente projeto que está sendo feito. Com relação ao projeto Nº 

14/2021 de autoria do Vereador Waner... está realmente com a minha relatoria, 

inclusive hoje de manhã estivemos com a Edinéia, ela esteve aqui na Câmara, estivemos 

conversando, expliquei qual é o trâmite legal de um projeto na Câmara de Vereadores. 

Eu recebi o projeto na terça feira certo? E eu tenho que ter algum relatório em mãos. 

Então eu fiz o pedido ao COE que forneça algum documento com relação a isso, e 

também um parecer jurídico com relação a esse projeto. Eu vejo da seguinte forma, 

nobre Vereador Waner e nobres vereadores: todo trabalho, (inclusive a gente deixou 

bem claro com a Edinéia, hoje), é essencial! Muita gente está com dificuldade em Santa 

Terezinha, não é só as academias. É salão de beleza, psicólogos, donos de lanchonetes. 

Eu vi ontem um vídeo lá no nordeste... um vendedor de coco, não sei se conseguiram ver 

isso, ele colocou a plaquinha: o meu serviço é essencial! Por que que o serviço dele é 

essencial? Porque ele leva o sustento para a casa dele. Então você pode ter certeza... 

qualquer um de vocês... estive com a Prefeita, ela não assina aquele decreto fechando os 

estabelecimentos com muito gosto, pode ter certeza, ela é sensível a isso. Só que devido 

a essa pandemia que ninguém esperava no Brasil e no mundo, nós estamos realmente 
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com muita dificuldade. Em poucos dias eu perdi aí três parentes para o Covid. A cada dia 

estamos perdendo um... estamos aí com nosso grande amigo e companheiro Pedro Nandi 

em uma situação lamentável em um hospital. Então é logico, a gente sabe que as igrejas 

estão com muita dificuldade, a gente conversa muito com o Mauro, estão todos com 

dificuldade! Só que é um momento muito complicado gente! A coisa é muito grave e a 

gente fica com medo. No meu ramo é difícil, perigoso, a gente espera que não aconteça 

isso, mas no dia a dia corre esse risco. Então pode ter certeza que a Prefeita não quer 

fechar nenhum comércio, só que o Vereador sabe, há um Decreto do Estado e ela não 

pode se sobrepor. É a lei, e não tem como fazermos isso! Pode ter certeza que ela tem 

sensibilidade e sente, ela não quer fechar nenhum comércio, a gente quer sim que STI 

tenha uma economia muito boa. Então vereador só para te dar um parecer, 

provavelmente devem me passar esse documento e deve ser protocolado na data de 

hoje, o pedido que eu fiz ao COE e também o parecer jurídico, eu acredito que lá por 

terça feira já deve estar nas minhas mãos. Chegando essa documentação eu estarei com 

muito prazer, colocando em votação na terça feira, o projeto. Então não depende de mim 

esses documentos! Quero aproveitar esse momento para desejar um feliz Dia das Mães 

às nobres Vereadoras e estendendo a todas as mães Itaipuenses. Na minha opinião todo 

dia é dia das mães, mas domingo a gente comemora isso! Parabéns a vocês! Obrigado, 

senhor Presidente." Não havendo mais 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 a Vereadora 

Rosemeri estava devidamente inscrita, concedendo-lhe então a palavra. A Vereadora 

Rosemeri, dirigiu-se a tribuna, cumprimentou a todos e pronunciou-se nos seguintes 

termos: “Domingo, dia 09 de maio comemoramos o dia das mães. Gostaria de 

homenagear todas as mães de nosso município que aceitaram a nobre missão de serem 

mães. Mãe é amor! Incondicional! Pois tem a capacidade de gestar por nove meses seu 

filho e assim que nasce, a mãe esquece a si mesma para viver pelo e para o seu filho, pois 

cuida, ensina, orienta... tem a capacidade de ouvir mesmo no silêncio, adivinhar 

sentimentos, encontrar palavras certas para momentos incertos, inesperados. Que chora, 
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clama, reza e pede encarecidamente a Deus pela proteção de seu filho. Que luta todos os 

dias pela harmonia familiar, que se fortalece quando tudo parece ruim. Porque mãe é 

isso! É amor! Chora, se alegra, acaricia, abraça, cobra atitudes e exige posturas 

comportamentais. Acredita que seu filho é sua continuidade melhorada e que mesmo 

que seu filho esteja na fase adulta nunca deixará de ser chamado de bebê ou minha 

criança e que não suporta saber que não está bem, que está triste, chateado, doente e 

que precisa de ajuda, ao mesmo tempo se alegra, se orgulha e é seu porto seguro. Deus é 

tão maravilhoso que nos deu esse ser chamado Mãe, Mainha, Mãezinha, Mãezona, para 

que pudéssemos amar esse ser para a eternidade. Muito obrigada por fazer parte da vida 

de seu filho. Parabéns a você! Felicidades! Sinta-se abraçada por mim que tenho uma 

mãe e também sou mãe.” Na sequência a 1ª Secretária informou que não havia mais 

Vereadores inscritos. 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 11 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. 


