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Ata da 4ª Sessão, da 5ª Reunião Ordinária, da 1ª Sessão 

Legislativa, da 10ª Legislatura, realizada no dia 15 de junho de 

2021. 

 

                                     Presidente:            VALDIR SAUTHIER 

                                     Vice-Presidente:  CARLOS BECKER  

                                     Secretários:           ELIEZER DAL PONT (TITI) 

                                                        

 

Aos quinze 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, Mauro 

Celso Veiga de Oliveira, Rosemeri dos Santos Finatto, Valdir Sauthier, Valter 

Larssen(GALO) e Waner Xavier da Silva. Registrada a ausência da Vereadora e 1ª 

Secretária, Maria Isoldi Schafer, devido ao fato de estar cumprindo isolamento em seu 

domicílio, ficando a cargo do 2º Secretário, Eliezer Dal Pont (TITI) a leitura das matérias. 

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 Extraordinária realizada no dia 14 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 ao 2º Secretário que fizesse a leitura das matérias constantes no 

expediente, conforme segue: Correspondências de Terceiros: Leitura do Ofício Nº 

01/2021, do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná – SINDAFEP, 

protocolado sob o Nº 076/2021, sendo este encaminhado a quem de direito. Proposição 

dos Vereadores: Leitura da Indicação Nº 37/2021, de autoria do Vereador Valdir 

Sauthier com o apoio dos demais Vereadores, que INDICAM a Excelentíssima Senhora 

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

Procuradoria Geral do Município e demais órgãos competentes para que tomem as 

providências cabíveis quanto a propriedade “abandonada”, conhecida como Antigo 
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Hospital Santo Antônio, localizada à Avenida Adolpho Lollato, nº 1190 - Centro, às 

margens da BR 277, neste Município, de forma a inibir as atividades criminosas, 

reestabelecer a ordem pública e a segurança da população; no que foi determinado pelo 

senhor Presidente que se encaminhasse a quem de direito. Leitura da Indicação Nº 

38/2021, de autoria da Vereadora Rosemeri Finatto, que INDICA a Excelentíssima 

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

a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e demais setores competentes 

promovam estudos técnicos visando análise e tomada de providências no início da Rua 

Rio de Janeiro com a Rua João Montemezzo, bairro Condomínio Pôr-do-Sol, de uma rede 

de drenagem, pois todas as vezes que chove a frente das casas ficam inundadas e a água 

acaba por invadir calçadas e residências; no que foi determinado pelo senhor Presidente 

que se encaminhasse a quem de direito. Em seguida o senhor Presidente foi informado 

pelo 2º Secretário 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 Carlos Becker concedendo-lhe a palavra. Da tribuna o Vereador cumprimentou 

o Presidente, os Vereadores e Vereadoras, e em seguida se manifestou da seguinte 

maneira: “se manifestou no sentido de estar indignado por uma parte da população de 

Santa Terezinha de Itaipu, principalmente dos 55 anos acima, não comparecer para 

tomar a Vacina contra a COVID19. Manifestou ainda que  havia  uma campanha no 

Município para que essa faixa etária fosse se vacinar, que no sábado dia 12/06/2021, 

tinha em torno de 800 doses de vacinas disponíveis e somente 330 pessoas foram tomar 

a referida vacina. Disse que o que o indigna é que a vacina está disponível para a 

população e a população não vai tomar, disse ainda que os empresários devem falar e 

apoiar a vacinação, incentivar os seus funcionários a irem receber as doses de  vacina, 

pois são estes mesmos empresários que brigam e cobram do poder público caso haja 

lockdown. Finalizou dizendo que muitos da população, vão falar em redes sociais, 

cobrando o poder público quanto a vacinação, mas quando estas são disponibilizadas, 

negligenciam e acabam não indo até os postos de saúde receber. Disse também estar 

indignado e triste com tal situação, pois a Vacina contra a COVID é a esperança de toda a 
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nossa sociedade para vencermos de uma vez por toda a pandemia. Agradeceu o espaço 

da palavra”. Em seguida, o Presidente foi informado que o Vereador Valter Larssen (Galo) 

também estava inscrito e concedeu-lhe a palavra. O Vereador Galo, da tribuna, 

cumprimentou o Presidente e todos os Vereadores e Vereadora e se pronunciou da 

seguinte forma: “Iniciou dizendo que compactua com as palavras do Vereador Becker, 

que neste sábado foi o “dia D” de vacinação contra COVID19, que houve ampla 

divulgação pela Prefeitura Municipal, com campanhas em todos os canais de 

comunicação, porém infelizmente nem a metade das pessoas previstas compareceram 

para se vacinar, disse também que os hospitais estão lotados, as UTIS lotadas, inúmeras 

pessoas  internadas devido ao agravamento da COVID19,  e a população na 

oportunidade, não atendeu as expectativas de vacinação. Falou ainda que os Vereadores 

como lideranças, estão clamando a toda a população, incentivando a irem tomar as doses 

de vacina conforme o cronograma, apontou que atualmente está evidente a eficácia da 

Vacinação, bastando observar que a maioria dos internados hoje são os jovens, pois 

houve redução drástica nas internações de idosos que já foram vacinados. Aproveitou a 

oportunidade para agradecer aos Vereadores Evandro, Rosemeri e Waner pelo apoio na 

Indicação nº 37/2021, que trata do antigo hospital, imóvel abandonado. Finalizou 

agradecendo a todos, e desejou um bom recesso a todos os Vereadores.” 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 ao 2º 

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

17/2021, encaminhado pela Mensagem Nº 020/2021 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 valor de 

R$ 178.086,83 (Cento e setenta e oito mil, oitenta e seis reais e oitenta e três 

centavos).” Colocado em discussão ninguém se manifestando foi colocado em votação, 

sendo o Projeto de Lei nº 17/2021, aprovado em todos os seus artigos por unanimidade 

de votos dos Vereadores, e pelo mesmo não ter recebido voto contrário e nem recebido 

emendas, foi dispensado da 3ª. Discussão e Votação, sendo determinado o seu 

encaminhamento a Senhora Prefeita para sanção. Leitura em 2ª. Discussão do Projeto de 

Lei nº 18/2021, encaminhado pela Mensagem Nº 021/2021 que: “dispõe sobre a 
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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$ 606.192,88 (Seiscentos e seis mil, cento e noventa e dois reais e oitenta e oito 

centavos)”. Colocado em discussão ninguém se manifestando foi colocado em votação, 

sendo o Projeto de Lei nº 18/2021, aprovado em todos os seus artigos por unanimidade 

de votos dos Vereadores, e pelo mesmo não ter recebido voto contrário e nem recebido 

emendas, foi dispensado da 3ª. Discussão e Votação, sendo determinado o seu 

encaminhamento a Senhora Prefeita para sanção. Leitura em 2ª. Discussão do Projeto de 

Lei Complementar nº 06/2021, encaminhado pela Mensagem Nº 022/2021 que: 

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER DESCONTO SOBRE TAXAS MUNICIPAIS 

PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.” Colocado em discussão ninguém se 

manifestando foi colocado em votação, sendo o Projeto de Lei Complementar nº 

06/2021, aprovado em todos os seus artigos por unanimidade de votos dos Vereadores, 

e pelo mesmo não ter recebido voto contrário e nem recebido emendas, foi dispensado 

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

Prefeita para sanção. Na sequência o Presidente foi informado pelo 2º Secretário 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 pelo 2º Secretário 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: “Senhor Presidente, Senhores Vereadores, gostaria de reforçar a nossa intenção 

no Projeto de Lei que será apresentado logo na próxima Sessão, o que já estive 

explanando aqui após o término da Sessão de ontem. Projeto este que irá declarar como 

Utilidade Pública a Associação Animal Focinhos e Pelos. Aproveito para pedir o apoio de 

todos, tendo a oportunidade de todos assinarem e apresentarmos conjuntamente. Eu e a 

Vereadora Rosemeri Finatto estaremos finalizando, inclusive estive em reunião na tarde 

de hoje, com o Presidente Valdir Sauthier, a Doutora Jaqueline Maia, o Vereador Galo, 

agradeço pela atenção, onde já tratamos da apresentação e análise dos documentos 

necessários para a correta tramitação.  Então posteriormente a apresentação, irá para 

análise do setor Jurídico desta Casa de Leis, até mesmo com o auxílio do Procurador 
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Geral do Município, para não termos o risco de acontecer a mesma coisa que 

infelizmente ocorreu da última vez, que o Projeto foi vetado por um equívoco formal, 

falta ou forma errônea de alguns documentos. Enfim, agradeço também a visita que 

fizemos hoje à tarde, com o Vereador Valdir Sauthier, na estrada da praia artificial, 

Rodovia Natalino Spada, onde constatamos a existência de um buraco, e já pedimos 

providências. Obrigado Senhor Presidente.” Em seguida, o Presidente foi informado 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 (as). Em seguida desejou um bom recesso legislativo e convidou a todos 

os Vereadores (as) para a próxima Sessão Ordinária que se realizará no dia 03 de agosto 

de 2021, terça-feira, no horário regimental. 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. 


