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

Legislativa, da 10ª Legislatura, realizada no dia 14 de maio de 

2021. 

 

                                     Presidente:            VALDIR SAUTHIER 

                                     Vice-Presidente:  CARLOS BECKER  

                                     Secretários:           MARIA ISOLDI SCHAFER 

                                                                       ELIEZER DAL PONT (TITI) 

                                                        

Aos quatorze 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 Extraordinária, em seguida em cumprimento a 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 informou que a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 13 de maio de 

2021, seria apreciada na próxima Sessão Ordinária. Ato seguinte o Presidente Valdir 

Sauthier, declarou aberto o Pequeno Expediente e solicitou à 1ª Secretária a leitura das 

matérias do expediente, conforme segue: Proposição dos Vereadores: Leitura do 

informe da Vereadora Rosemeri Finatto, referente ao pedido de vistas solicitado por ela, 

ao Projeto de Lei Nº 15/2021, declarando que todas as dúvidas referente ao projeto 

foram plenamente sanadas em reunião com o Secretário Municipal da Fazenda, ao que 

foi incluído, pelo Presidente, na pauta da Ordem do Dia desta Sessão para segunda 

discussão e votação. Em seguida a 1ª. Secretária informou que não constavam mais 

matérias no expediente desta sessão. Não havendo mais matérias no expediente o 

Senhor Presidente, declarou aberta a Ordem do Dia desta Sessão Extraordinária e 

solicitou a 1ª Secretária a leitura das matérias em pauta, assim seguindo: Leitura em 2ª. 

Discussão do Projeto de Lei nº 15/2021, encaminhado pela Mensagem do Executivo 
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Municipal nº 018/2021, 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).” Colocado em discussão, neste momento a Vereadora Rosemeri solicitou a 

palavra e manifestou-se da seguinte forma: “Primeiramente, gostaria de agradecer a 

todos vocês pela aprovação no meu pedido de vistas, referente ao Projeto de Lei Nº 

15/2021 que faz alterações nas Leis Municipais Nº 1.726/2017 de 17 de outubro de 

2017, Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021, onde pude tirar as dúvidas 

quanto ao Artigo 1º do Projeto de Lei referente ao Programa Nacional de Apoio ao 

Transporte Escolar –PNATE. Estendo os agradecimentos ao Senhor Bruno Spricigo que 

prontamente atendeu ao pedido e democraticamente explicou todo o processo contábil, 

entregando em mãos os relatórios para um melhor entendimento e para que possamos 

explicar à população caso sejamos questionados, pois hoje, somos Vereadores, ou 

melhor, estamos Vereadores e que todo e qualquer Projeto de Lei que chega até nós, 

precisamos ter clareza e fundamentação para podermos votar com segurança. 

Representamos aqui, pessoas e evidentemente, não só as que nos elegeram, mas toda a 

comunidade. Também ressalto que as cobranças e observações são necessárias e não 

devem ser vistas de forma pejorativa, mas que são relevantes no processo democrático. 

Nas condições explanadas, colocadas pelo senhor Bruno Spricigo, aprovo o Artigo 1º do 

Projeto de Lei Nº 15/2021. Obrigada pela compreensão.” Ninguém mais se manifestando 

foi colocado em votação, sendo o Projeto de Lei nº 15/2021, aprovado em todos os seus 

artigos por unanimidade de votos dos Vereadores, e pelo mesmo não ter recebido 

emendas e nem recebido voto contrário, foi dispensado da 3ª. Discussão e Votação, 

sendo determinado o seu encaminhamento a Senhora Prefeita para sanção. Em seguida 

a 1ª Secretária informou que não havia mais deliberações constantes na Ordem do Dia. E 

não havendo mais matérias o Senhor Presidente Valdir Sauthier, agradeceu a presença 

de todos, desconvocou os Vereadores e Vereadoras desta Sessão Extraordinária, e 

convidou para a próxima Sessão Ordinária que se realizará, no dia 1º de junho de 2021, 

terça-feira, às 19h30min. Em seguida deu por encerrada esta sessão, desejando a todos 

uma boa noite, mandando que se lavrasse a presente ata que, após aprovada, segue 
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assinada pela Mesa Diretora. Eu, __________________ (Luciani Heindrickson da Silva), 

Assistente Administrativo, resumi e a lavrei. 


