
 1

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

Legislativa, da 10ª Legislatura, realizada no dia 11 de maio de 

2021. 

 

                                     Presidente:            VALDIR SAUTHIER 

                                     Vice-Presidente:  CARLOS BECKER  

                                     Secretários:           MARIA ISOLDI SCHAFER 

         ELIEZER DAL PONT (TITI) 

                                                        

Aos onze 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 Eliezer 

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

em discussão a Ata da 2ª Sessão, da 4ª. Reunião Ordinária realizada no dia 06 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: Leitura da Mensagem nº 018/2021, do Executivo Municipal, 

protocolada sob o nº 064/2021, que encaminhou o Projeto de Lei nº 15/2021, 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$ 3.447.394,76 (Três milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, trezentos e 

noventa e quatro reais e setenta e seis centavos), sendo este projeto encaminhado às 

Comissões Técnicas Reunidas para análise e parecer. Leitura da Mensagem nº 019/2021, 

do Executivo Municipal, protocolada sob o nº 065/2021, que encaminhou o Projeto de 

Lei nº 16/2021, 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$ 129.759,00 (Cento e vinte e nove mil, 

setecentos e cinquenta e nove reais), sendo este projeto encaminhado às Comissões 

Técnicas Reunidas para análise e parecer. Proposição dos Vereadores: Leitura da 

Indicação Nº 31/2021, de autoria da Vereadora Rosemeri Finatto, que INDICA a 

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

Paraná, Determinar à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Secretaria 

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

Municipal de Trânsito, e demais setores competentes, para que se proceda a reforma, 

com a devida sinalização e devida sinalização e/ou construção de um novo ponto de 

ônibus com bancos, cobertura e lixeiras na Rua do Magistério, em frente ao portão 

lateral do Colégio Estadual Carlos Zewe Coimbra, tendo em vista que este é o local 

utilizado para o embarque e desembarque dos estudantes deste Colégio que utilizam o 

Transporte Escolar Municipal; sendo determinado pelo Presidente que se encaminhasse 

a quem de direito. Leitura da Moção de Aplauso Nº 01/2021, de autoria do Vereador 

Eliezer Dal Pont (TITI), nos seguintes termos: “Os Vereadores que a presente 

subscrevem, no uso de suas atribuições legais e regimentais, propõem ao Excelso 

Plenário, MOÇÃO DE APLAUSO aos profissionais da Enfermagem do Município de 

Santa Terezinha de Itaipu, em alusão ao Dia Internacional da Enfermagem, 

comemorado anualmente no dia 12 de maio, e pelos relevantes serviços prestados para 

a promoção da saúde e o bem estar de toda a população itaipuense.” Concluída a leitura 

da Moção, o Presidente colocou em discussão, ninguém se manifestando, foi colocado em 

votação, sendo aprovado por unanimidade de votos dos Vereadores a Moção de Aplauso 

Nº 01/2021. Na sequência, o Presidente solicitou a Assessoria desta Casa de Leis, que 

encaminhasse cópia da referida Moção, ao Secretário Municipal da Saúde, Senhor Fábio 

de Melo. 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 o Vereador Valter Larssen (GALO) estava inscrito, 

concedendo-lhe então a palavra. O Vereador Galo dirigiu-se a tribuna e cumprimentando 
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a todos, pronunciou-se nos seguintes termos: “Senhor Presidente, senhores(as) 

Vereadores(as), meu cumprimento a todos.  Estou essa noite usando a tribuna, para 

colocar para os demais nobres vereadores, que aquele projeto que foi aprovado aqui na 

Câmara, com relação a castração dos animais, a partir de sexta-feira, estará sendo feito 

cadastramento de todas as pessoas que tem animais para serem castrados. Serão 

castrados 350 cachorros e 150 gatos. Esses cadastros serão feitos pelo CAD ÚNICO na 

Assistência Social.  Então todas as pessoas que tiverem interesse devem procurar a 

Assistência Social para realizar o cadastro. Também quero comentar... na última sessão 

teve até uma indicação do nosso vereador TITI, hoje estivemos com a Prefeita, graças a 

Deus a neuropediatra já está contratada para iniciar os trabalhos na Prefeitura de Santa 

Terezinha de Itaipu. Acredito que a partir de amanhã ela já estará apta a trabalhar no 

Município. A gente sabe que a dificuldade, hoje, para contratar médico é muito 

grande...estavam em uma batalha danada para que ela fosse contratada, mas graças a 

Deus deu certo, então ela estará trabalhando. Com relação a esse projeto que  a Prefeita 

encaminhou hoje para a Câmara, sei que é orçamento destinado a várias ações de várias 

partes do nosso Município, entre elas eu relatarei algumas aqui: construção de mais três 

poços artesianos nas regiões que eram mais preocupantes para Santa Terezinha, que é 

um no Matadouro Municipal que até hoje não tem poço artesiano, outro na comunidade 

Três Fazendas e também no Rio Bonito, essa também já era uma obra que vinha sendo 

cobrada nessa região pois, faltava muita água, então agora vai ser suprida essa demanda. 

Acredito que já na semana que vem estarão perfurando esses poços que é de muita 

importância para o Município. Outra reinvindicação que era uma grande luta desde o 

tempo que eu era da Secretaria de Obras, senhor Presidente, é com relação a 

comunidade de Aparecidinha. Lá realmente é um problema muito sério aquela estrada. 

Com muita dificuldade, graças a Deus agora a Prefeita conseguiu incluir para fazer 

calçamento com pedra irregular na região da Aparecidinha e também aqui na 

comunidade de Três Fazendas, mais um pedaço grande que será feito. Então, isso vai 

ajudar muito os moradores daquela região, para transportar as safras agrícolas e 

também para o transporte escolar que é de muita importância. Gostaria de comentar 

sobre a indicação da Vereadora Rosemeri, referente a reforma do ponto de ônibus 

próximo ao colégio Carlos Zewe, já está previsto no projeto Centro Novo de Santa 
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Terezinha. Nossa Prefeita esteve em Curitiba na semana passada, e se Deus quiser vai 

dar certo. A gente sabe o empenho que tem o nosso Deputado Traiano. Então, acredito 

que essas reinvindicações foram até boas para que as coisas caminhem ainda mais. Com 

relação ao projeto do nobre vereador Waner, ainda não chegou a documentação para 

mim. Acredito que deve estar na mão amanhã ou mais tardar quinta feira e aí eu coloco 

em votação assim que retornar. Obrigado a todos boa noite!” 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 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 seguida convocou a todos os 

Vereadores (as) para a Sessão Extraordinária, que se realizará no dia 12 de maio de 

2021, quarta-feira, às 19h30min, tendo como pauta a primeira discussão e votação dos 

Projetos de Lei Nº 15 e 16/2021. Em seguido solicitou aos Vereadores(as) que 

permanecessem ao término da Sessão para que em Comissões Técnicas reunidas, 

procedessem a análise, designação de relatoria e parecer aos projetos de lei 

supracitados. 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. 


