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Ata da 3ª Sessão, da 5ª Reunião Ordinária, da 1ª Sessão 

Legislativa, da 10ª Legislatura, realizada no dia 10 de junho de 

2021. 

 

                                     Presidente:            VALDIR SAUTHIER 

                                     Vice-Presidente:  CARLOS BECKER  

                                     Secretários:           MARIA ISOLDI SCHAFER 

         ELIEZER DAL PONT (TITI) 

                                                        

Aos dez dias do mês de junho 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 Sessão Ordinária realizada no dia 08 de junho 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: Correspondências do Executivo: Leitura da Mensagem Nº 020/2021, 

protocolada sob o Nº 073/2021, que encaminhou o Projeto de Lei Nº 17/2021, sendo 

este encaminhado às Comissões Técnicas Reunidas para análise e parecer; Leitura da 

Mensagem Nº 021/2021, protocolada sob o Nº 074/2021, que encaminhou o Projeto de 

Lei Nº 18/2021, sendo este encaminhado às Comissões Técnicas Reunidas para análise e 

parecer; Leitura da Mensagem Nº 022/2021, protocolada sob o Nº 075/2021, que 

encaminhou o Projeto de Lei Complementar Nº 06/2021, sendo este encaminhado às 

Comissões Técnicas Reunidas para análise e parecer. Proposição dos Vereadores: 

Leitura da Indicação Nº 36/2021, de autoria da Vereadora Rosemeri Finatto, que INDICA 
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à 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, DEMUTRAN – Departamento Municipal de Trânsito, e 

demais setores competentes, promovam estudos técnicos visando a construção e 

melhoria de calçadas nos Logradouros em torno do Colégio Estadual Dom Manoel 

Konner, assim como construção de ponto de ônibus para embarque e desembarque dos 

estudantes que utilizam o Transporte Escolar Municipal, no que foi 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 estava inscrito o 

Vereador Galo, concedendo-lhe a palavra. Da tribuna o Vereador cumprimentou o 

Presidente, os Vereadores e Vereadoras e o Secretário da Fazenda, Senhor Bruno e em 

seguida se manifestou da seguinte maneira: “Não podia deixar hoje de usar essa tribuna 

pra comentar que nossa Prefeita esteve novamente em Curitiba e conseguiu assinar 

todos os convênios do nosso centro novo. Não podemos deixar de agradecer nosso 

grande deputado Traiano que mais uma vez abriu as portas para que conseguíssemos 

novo recurso para realizar mais uma grande etapa dessa obra muito importante para 

Santa Terezinha de Itaipu. Quero comentar com relação ao projeto que a Prefeita 

encaminhou hoje a essa Casa de Leis, visando a redução de alvará aos comerciantes de 

Santa Terezinha de Itaipu. É de conhecimento de todos que devido a pandemia estamos 

passando por um momento muito difícil não só em nosso município, mas também em 

todo nosso país. Então a gente teve uma reunião com a prefeita há uns trinta dias atrás e 

passamos para ela a situação. Ela conseguiu reunir toda a equipe, conseguiram discutir e 

conseguiram uma redução significativa de vinte por cento de desconto em todos os 

alvarás de Santa Terezinha de Itaipu. É um desconto muito bom, porque vai gerar em 

torno de 280 mil reais de desconto para todos os munícipes que são comerciantes, então 

já vai gerar uma grande ajuda. Isso é importantíssimo para que a economia volte a 

crescer em Santa Terezinha de Itaipu. A gente precisa que essa pandemia passe! E 

também quero comentar, senhor Presidente, no sábado teremos novamente o dia D, de 
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vacinação, em Santa Terezinha de Itaipu, pois vai chegar novas doses. Chegaram 

algumas doses e no sábado teremos mais um dia de vacinação do Covid 19 aqui no 

município. Tomara que as doses esperadas cheguem para que nós consigamos chegar, 

no sábado, na idade de 55 anos. Então a expectativa é essa, talvez não dê para vacinar 

todos, mas com certeza uma boa etapa dessa vacinação até 55 anos. Tem algumas 

pessoas comentando que Foz do Iguaçu está um pouco mais adiantado, é claro que o 

Ministério da Saúde, tem encaminhado para Foz do Iguaçu umas doses extras, devido a 

mesma ser cidade fronteiriça com Argentina e Paraguai e para nós não estão vindo essas 

doses. A Prefeita está cobrando o Secretário de Estado, e o Ministério da Saúde e 

realmente as doses que estão vindo são poucas, mas assim que estão vindo estão sendo 

aplicadas, tanto que nós já aplicamos um total de primeira dose em STI de 5.689 e de 

segunda dose 2.538 pessoas. Ainda falta bastante mas a Prefeita está lutando todo dia 

para que realmente as coisas aconteçam em nosso município. Com relação a falta de 

médicos, está havendo algumas reclamações. Eu conversei com a Prefeita, realmente 

está em falta e a dificuldade de contratação na área medica está muito difícil. Inclusive 

estive olhando alguns municípios do Paraná que até as unidades básicas de saúde já 

fecharam e que não estão atendendo como nós estamos atendendo aqui. Então os 

médicos estão se desdobrando em todas as UBS para que atender todo mundo, ninguém 

está ficando sem atendimento, estão atendendo a todos dentro da possibilidade do que é 

possível fazer. Assim agradeço a compreensão dos vereadores(as), estamos sempre à 

disposição para qualquer dúvida. Trouxemos o Bruno ate aqui, para explicar mais uma 

vez sobre os projetos, é muito importante a gente ter o conhecimento. Obrigado senhor 

Presidente, obrigado a todos.”  Em seguida, o Presidente foi informado que a Vereadora 

Rosemeri também estava inscrita e concedeu-lhe a palavra. A Vereadora Rosemeri, da 

tribuna, cumprimentou o Presidente e todos os Vereadores e Vereadora e se pronunciou 

da seguinte forma: “Eu apenas gostaria de dizer que sobre a mensagem 022/21, o meu 

nome não se encontra no rol de vereadores que apoiam essa tomada de decisão com 

relação aos alvarás. Gostaria de ressaltar que sou favorável e corroboro com a ideia, bem 

como gostaria de dar os parabéns a todos os vereadores e vereadoras que estão neste 

rol por compreenderem que a situação realmente é caótica. Nós temos que realmente se 

preocupar com a questão financeira.  No projeto que o vereador Waner apresentou na 
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semana passada, ele falava muito e explicava e ressaltava a questão da saúde e nessa 

mensagem 022/2021, a gente vê a preocupação da questão financeira, eu penso que 

realmente as pessoas que estão à frente, a nossa Prefeita Karla, os vereadores que estão 

a frente ai do poder público, tem que realmente se preocupar, eu me incluo também 

nesta questão. Nós sabemos que tudo isso tem reflexos, e os impactos eles são grandes. 

Hoje nós temos um número grande de comerciantes, a gente vem no decorrer do tempo 

conversando, eles falam que está difícil e nós precisamos respirar, o poder público as 

pessoas que estão a frente precisam realmente nos apoiar e nos ajudar, essa mensagem 

pelo que eu pude observar ela vem de encontro com aquilo que nossos comerciantes 

querem e precisam, porque isso fugiu da alçada, não foi uma situação criada pela má 

administração dessas empresas, nós sabemos  o foco e o que causou tudo isso, 

infelizmente é um vírus que esta aí, inimigo número um, e todos estamos à mercê disso, 

mas nós não temos uma empresa, nós apenas usufruímos dessa empresa, então nós 

precisamos participar, colaborar e pensar em estratégias para resgatar e assim também 

ajudar esses comerciantes. Muito obrigada e queria que meu nome se incluísse nesse rol 

ai também, e qualquer reunião que tenha para beneficiar para ajudar, colaborar, 

participar, corroborar, por favor me incluam porque eu gostaria muito de poder fazer 

parte, muito obrigada.” Na sequência, estando devidamente inscrito, fez uso da palavra o 

Vereador Evandro Perin, manifestando-se da seguinte forma: “Boa noite, gostaria de 

cumprimentar o presidente dessa casa, os demais vereadores e vereadoras, e também o 

Bruno meu grande companheiro. Quero aproveitar essa oportunidade da Mensagem 

022/2021 em questão, em que foi prorrogado a questão dos alvarás. Várias pessoas já 

estão pagando os alvarás portanto, a gente vai fazer a reunião das comissões e já 

despachar esse projeto, para estar votando em menos de uma semana, Valdir. Para não 

dar esse atrito as pessoas que estão procurando, eu sei... a gente tem empresa e há várias 

empresas que estão pedindo alvarás, muitos já pagaram, sei que estão pedindo já para 

evitar esse tipo de confusão. Em questão ao que a Rosemeri registrou em relação aos 

vereadores, citados, que foram eles que solicitaram essa questão sobre o pedido 

tributário, acho que é meio injusto por que o único vereador que sempre bateu em 

questão disso fui eu. Eu nunca vi nenhum desses vereadores aqui questionar ou debater 

o Código Tributário. Mas a parte política é essa né? Eu acho que quem está agindo 
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errado sou eu que tenho que vir aqui nessa tribuna e ser registrado. Acho que vocês 

vereadores sabem muito bem que quem sempre brigou nessa questão fui eu; não fui 

incluído mas acho que não tem problema, acho que quem está agindo errado sou eu em 

não estar registrando aqui na tribuna, obrigado passo a palavra.” Em seguida o 

Presidente foi informado que não havia mais Vereadores inscritos. Não havendo mais 

Vereadores inscritos, declarou aberta a Ordem do Dia desta Sessão e solicitou à 1ª 

Secretária a leitura das matérias em pauta. Leitura em 2ª. Discussão do Projeto de Lei nº 

14/2021, de autoria do Vereador Waner Xavier da Silva emendado pela Emenda 

modificativa nº 01/2021, que: “DISPÕE SOBRE OS SERVIÇOS PÚBLICOS E ATIVIDADES ESSENCIAIS 

NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU.” Colocado em discussão ninguém se 

manifestando foi colocado em votação, sendo o Projeto de Lei nº 14/2021, aprovado em 

todos os seus artigos por unanimidade de votos dos Vereadores, e pelo mesmo não ter 

recebido voto contrário e ter sido emendado antes da primeira discussão, foi dispensado 

da 3ª. Discussão e Votação, sendo determinado o seu encaminhamento a Senhora 

Prefeita para sanção. Na sequência o Presidente foi informado pela 1ª Secretária 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 o Vereador Waner Xavier da Silva estava 

inscrito. O Presidente concedeu-lhe a palavra e o Vereador, de seu lugar cumprimentou 

ao Presidente e a todos os Vereadores e Vereadoras e pronunciou-se nos seguintes 

termos: “Cumprimentando a todos os vereadores e vereadoras, e agradecendo a 

presença do Secretário de Fazenda Bruno Spricigo, Waner Xavier, iniciou a sua fala 

descrevendo seu entendimento em relação a emenda realizada ao Projeto 14/2021, que  

em seu ponto de vista, teve outra atividades já pré-estabelecidas no Decreto Estadual do 

Paraná Nº 4317 DE 21/03/2020 incluídas ao Projeto, objetivando apenas a retirada do 

dizer, “devendo permanecer o atendimento presencial” e incluído a expressão que 

aumenta a autonomia do Poder Executivo, “a suspender ou limitar o funcionamento das 

atividades essenciais”. Assim, mesmo o Vereador Waner não sendo favorável ao modelo 

apresentado pela emenda, agradeceu: as objeções; a iniciativa da Sr. Edinéia Rodrigues; 

a Vereadora Rosemeri Finatto, pela coparticipação; e a todos os vereadores e vereadoras, 

pela aprovação do Projeto. Em seguida o Vereador Waner, continuou a sua fala 



 6

parabenizando a Prefeita Municipal pelo envio da proposta de Projeto que concede 

desconto sobre taxas municipais para o exercício financeiro de 2021. Salientou também 

que, embora não esteja citado o seu nome e dos demais vereador não citados na 

mensagem nº 022/2021, todos estiveram e estão empenhados em discutir ações que 

visem a implantação de estratégias materiais ao setor empresarial de Santa Terezinha 

de Itaipu. E por fim, agradeceu a palavra e renovou as boas-vindas ao secretário Bruno. 

Em seguida, o Presidente foi informado que o Vereador Galo estava inscrito e concedeu-

lhe a palavra. O Vereador, da tribuna, cumprimentou novamente a todos e pronunciou-

se da seguinte forma: falou que a Prefeita é sensível ao comércio e concedeu desconto de 

20% para quem for tirar o alvará, também disse que a Prefeita já pediu para agilizar o 

alvará digital, facilitando a retirada do respectivo documento pelos interessados. 

Informou também que será modificado o Código Tributário, que é uma reinvindicação 

do Vereador Perin. Agradeceu aos vereadores que se reuniram com a Prefeita dias atrás, 

e que é contra a palavra oposição porque diz que a palavra oposição é contra algo que 

está errado, e com a união de todos os vereadores, a administração pública e a 

comunidade teremos uma Santa Terezinha de Itaipu melhor e com qualidade de vida. 

Agradeceu as palavras do Vereador Waner e do Vereador Perin e mais uma vez 

agradeceu a presença do Senhor Bruno pelas explicações que muito ajudaram os 

vereadores a entender os projetos que vem do Executivo. Finalmente agradeceu ao 

presidente e a todos e encerrou sua fala.” 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 solicitou aos Vereadores (as) que 

permanecessem ao término desta Sessão para que em Comissões Reunidas, designassem 

relatoria e parecer aos Projetos de Lei Nº 17 e 18/2021 e Projeto de Lei Complementar 

Nº 06/2021. Na sequência convocou os Vereadores (as) para a Sessão extraordinária, 

que se realizará no dia 14 de junho de 2021, segunda-feira, às 18h, tendo como pauta a 

primeira discussão e votação dos Projetos de Lei supracitados. Em seguida desejou boa 

noite a todos e declarou encerrada esta sessão, mandando que se lavrasse a presente ata 
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que, após aprovada, segue assinada pela Mesa Diretora. Eu, _______________ (Luciani 

Heindrickson da Silva), Assistente Administrativo, resumi e a lavrei. 


