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

Legislativa, da 10ª Legislatura, realizada no dia 13 de maio de 

2021. 

 

                                     Presidente:            VALDIR SAUTHIER 

                                     Vice-Presidente:  CARLOS BECKER  

                                     Secretários:           MARIA ISOLDI SCHAFER 

         ELIEZER DAL PONT (TITI) 

                                                        

Aos treze 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 Oliveira. Em seguida o Senhor Presidente declarou aberto o expediente e colocou 

em discussão a Ata da 3ª Sessão, da 4ª. Reunião Ordinária realizada no dia 11 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 32/2021, de 

autoria da Vereadora Rosemeri Finatto, que INDICA Determinar à Secretaria Municipal 

de Obras e Serviços Públicos, Secretaria Municipal de Planejamento, DEMUTRAN – 

Departamento Municipal de Trânsito, e demais setores competentes, promovam estudos 

técnicos visando a celeridade na construção de calçadas em torno do Colégio Estadual 

Carlos Zewe Coimbra, mais precisamente na Rua do Magistério e Rua das Comunicações, 

sendo que nesta última, além da calçada, há urgência na sinalização de fronte ao portão 

de Carga e descarga utilizado para abastecimento de produtos alimentícios e didáticos 

da referida instituição educacional. Ressalta-se que apenas as ruas supracitadas ainda 
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não foram beneficiadas com a implementação de calçadas nos arredores do Colégio; 

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 o Vereador Eliezer Dal Pont (TITI) estava inscrito, concedendo-lhe então 

a palavra. O Vereador TITI dirigiu-se a tribuna e cumprimentando a todos, pronunciou-

se nos seguintes termos: “disse que esteve na data de hoje visitando a obra do viaduto 

em construção, na BR 277, no bairro Santa Mônica. Agradeceu com alegria e gratidão o 

ex Prefeito Municipal Claudio Eberhard, pela conquista da construção do viaduto na BR 

277, que vai beneficiar tanto o bairro Santa Mônica como o bairro Parque dos Estados e 

o Município ao todo, e que tal obra tem um cunho muito importante para o nosso 

município. Ao final agradeceu ao Presidente por conceder a palavra.” 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. Leitura em 2ª. 

Discussão e Votação do Projeto de Lei nº 15/2021, encaminhado pela Mensagem do 

Executivo 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 Finatto 

solicitou “questão de ordem” e solicitou vistas ao Projeto de Lei ora ementado. Colocado 

em discussão e na sequência em votação o pedido de vistas da Vereadora, foi aprovado 

por unanimidade de votos dos Vereadores. Dessa forma o Projeto de Lei Nº 15/2021 foi 

retirado da pauta da Ordem do Dia desta Sessão, comprometendo-se a Vereadora tão 

logo fossem esclarecidas as dúvidas, devolveria o Projeto para que fosse incluído na 

pauta da Ordem do Dia da próxima Sessão para continuidade da discussão. Ato contínuo, 

a 1ª Secretária realizou a leitura em 2ª discussão do Projeto de Lei Nº 16/2021, que 

“Dispõe sobre a autorização para a abertura de Crédito Adicional Suplementar na Lei 

nº 1.896/2020 de 21 de Dezembro de 2020, LOA - Lei Orçamentária Anual para 2021, no 
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valor de R$ 129.759,00 (Cento e vinte e nove mil, setecentos e cinquenta e nove reais)”. 

Colocado em discussão, ninguém se manifestando foi colocado em votação, sendo o 

Projeto de Lei nº 16/2021, 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 ao Presidente que 

não havia mais matérias na Ordem do Dia desta Sessão. Não havendo mais 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 2ª Sessão da 3ª Reunião Extraordinária, que se realizará no dia 

14 de maio de 2021, sexta-feira, às 19h30min, tendo como pauta a segunda discussão e 

votação do Projeto de Lei Nº 15/2021. Neste momento o Presidente reforçou a 

solicitação para a Vereadora Rosemeri que fizesse a liberação do Projeto de Lei Nº 

15/2021 o mais brevemente possível, para que fosse votado no dia seguinte, 

considerando a solicitação, por parte do Executivo Municipal, da apreciação em regime 

de urgência dos projetos encaminhados. 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. 


