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Ata da 2ª Sessão, da 6ª Reunião Ordinária, da 1ª Sessão 

Legislativa, da 10ª Legislatura, realizada no dia 05 de agosto de 

2021. 

 

                                     Presidente:            VALDIR SAUTHIER 

                                     Vice-Presidente:  CARLOS BECKER  

                                     Secretários:           MARIA ISOLDI SCHAFER 

         ELIEZER DAL PONT (TITI) 

                                                        

Aos cinco dias do mês de agosto 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 Veiga de Oliveira. Em seguida o Senhor Presidente declarou aberto o expediente e 

colocou em discussão a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 3 de agosto 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 do Ofício Nº 114/2021 – do 

Executivo Municipal, protocolado sob o Nº 113/2021, sendo informado pelo Presidente 

que ficaria à disposição dos Vereadores na Secretaria. Proposição dos Vereadores: 

Leitura do Parecer da Comissão Técnica de Justiça e Redação ao Projeto de Lei Nº 

21/2021, sendo este projeto incluso na pauta da Ordem do Dia desta Sessão para 

primeira discussão e votação. Leitura do Parecer das Comissões Reunidas ao Projeto de 

Lei Nº 22/2021, sendo este projeto incluso na pauta da Ordem do Dia desta Sessão para 

primeira discussão e votação. Em seguida o senhor Presidente foi informado pela 1ª 

Secretária que não havia mais matérias no expediente desta sessão. Não havendo mais 



 2 

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 inscrita a Vereadora   

Rosemeri dos Santos Finatto, concedendo-lhe a palavra. Cumprimentando os Vereadores 

e Vereadoras, além de todos os presentes na Casa Legislativa, iniciando seu discurso de 

homenagem ao dia dos pais, se pronunciando da seguinte maneira: “É com grande 

alegria que será celebrado domingo dia 08 de agosto, dia dos Pais, lembramos de todos 

os pais que enfrentam o dia a dia com o coração cheio de amor pelos seus filhos e sua 

família”. Agradeceu aos pais por aceitarem a nobre missão e a mais bela de todas, de 

lutar para conseguir um futuro melhor para seus filhos, “pois o Pai é aquele que educa, 

orienta, protege e auxilia seu filho e faz de tudo para sua felicidade”. Disse ainda que 

Deus é realmente maravilhoso, pois criou todos os mistérios naturais para encantar a 

todos e a obra máxima que é o ser Pai, desejando felicidades a todos nessa nobre missão. 

Em seguida, a 1ª Secretaria informou que o Vereador Valter Larssen também estava 

inscrito, que iniciou seu discurso cumprimentando o Presidente, Vereadores e 

Vereadoras, funcionários e população reunida no plenário que honravam com sua 

presença, agradeceu ao nobre Secretário de Esportes Rêmulo, o Ex-Presidente da 

Câmara Municipal Rogério Matendal, a Secretária Silmara e demais autoridades 

presentes, assim como o Vereador Carlos Becker, que apesar de ter passado por um 

procedimento cirúrgico de alta complexidade, se disponibilizou prontamente a 

comparecer a Câmara Municipal. Lembrou também que o número de Itaipuenses 

internados por conta da Covid-19 hoje é de cinco casos, graças ao esforço em conjunto 

do poder Executivo representando pela prefeita Karla Galende e a equipe 

multidisciplinar de saúde de Santa Terezinha de Itaipu. Parabenizou a equipe da 

secretaria de Obras pelo serviço bem executado na Praça Joel Vieira Machado, “onde um 

grande empresário foi homenageado na solenidade no início do mês de agosto”. Outro 

ponto importante que achou relevante a ser discutido foi com relação a provável 

mudança do posto da Polícia Rodoviária Federal, que hoje está na divisa entre Santa 

Terezinha de Itaipu e Foz do Iguaçu, para o município de São Miguel do Iguaçu, o que 

traria um enorme prejuízo para a segurança pública de nosso município, tendo em vista 

a ação de policiamento ostensivo e preventivo realizado por essa autoridade policial 
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onde essa problemática acontece desde o ano de 2013; os Vereadores em conversa com 

a Prefeita Karla e o Inspetor Pierre da PRF, mantém diálogo com o intuito de manter o 

posto em seu local atual. Parabenizou também os pais que foram homenageados 

anteriormente na declaração da Vereadora Rosemeri, agradeceu também a 

oportunidade para a palavra ao Presidente da Câmara Municipal. Na sequência,  o 

Presidente foi informado pela 1ª Secretária sobre outro vereador que estava inscrito, 

Evandro Perin, o qual cumprimentando o Presidente, Vereadores(as) e demais 

presentes, aproveitando o argumento do Vereador Galo, expressou grande preocupação 

com a possível mudança do posto da Policia Rodoviária Federal para outro município , e 

que o objetivo de cada Vereador é cobrar os Deputados Estaduais, Prefeita e demais 

autoridades para que não seja realizada tal mudança; parabenizou a gestão do município 

de São Miguel do Iguaçu por não aceitar a construção de uma unidade penitenciaria em 

seu território e a verba que seria destinada a tal obra, foi remanejada para saúde, 

educação e demais áreas; enfatizou que em 2013 a PRF havia solicitado um barracão, 

mas o município de Santa Terezinha na época não possuía esse recurso financeiro; 

argumentou também que o poder Legislativo estará disponível, juntamente com o poder 

Executivo a requerer tal verba para manter o posto policial em nosso município, e que se 

possível através de abaixo assinado, moção ou qualquer outra forma de ação 

administrativo-legislativa para que essa força policial possa permanecer em nosso 

município, agradecendo o espaço para manifestação de sua palavra ao Presidente Valdir 

Sauthier. A 1ª Secretária informou que o Vereador Eliezer Dal Pont estava inscrito. O 

mesmo após agradecer a oportunidade de pronunciamento, enfatizou a “ação da 

Excelentíssima Prefeita Municipal Karla Galende em decretar luto oficial no Município 

pelo falecimento de minha avó na data de 4 de agosto de 2021, a qual foi uma das 

pioneiras a residir na pequena vila agrícola em 1952, que futuramente seria conhecida 

hoje como Município de Santa Terezinha de Itaipu”. 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 a 1ª Secretária a 

leitura das matérias em pauta. Leitura em 1ª. Discussão do Projeto de Lei nº 21/2021, 

encaminhado pela Mensagem Nº 025/2021 que: “Altera as Leis Municipais Nº 

1.726/2017, de 17 de outubro de 2017 – Plano Plurianual para o período de 2018 a 
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2021, Lei Nº 1.873/2020, de 17 de junho de 2020 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para 

2021 e Lei Nº 1.896/2020, de 21 de dezembro de 2020 – Lei Orçamentária Anual para 

2021”. Colocado em discussão ninguém se manifestando foi colocado em votação, sendo 

o Projeto de Lei nº 21/2021, 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$ 5.345.124,77 (Cinco milhões, trezentos e 

quarenta e cinco mil, cento e vinte e quatro  reais e setenta e sete centavos), aprovado 

em todos os seus artigos por unanimidade de votos dos Vereadores, Leitura em 1ª. 

Discussão do Projeto de Lei nº 22/2021 que: “ Altera as Leis Municipais Nº 1.726/2017, 

de 17 de outubro de 2017 – Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021, Lei Nº 

1.873/2020, de 17 de junho de 2020 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021 e Lei 

Nº 1.896/2020, de 21 de dezembro de 2020 – Lei Orçamentária Anual de 2021.” 

Colocado em discussão artigo por artigo, ninguém se manifestando foi colocado em 

votação, sendo o Projeto de Lei nº 22/2021, 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$ 2.902.055,00 (Dois 

milhões, novecentos e dois mil e  cinquenta e cinco reais), aprovado em todos os seus 

artigos por unanimidade de votos dos Vereadores, sendo o mesmo incluso na Ordem do 

Dia da próxima sessão para 2ª. Discussão e Votação. 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 

Carlos Becker estava inscrito. O Presidente concedeu-lhe a palavra e o Vereador, da 

tribuna cumprimentou ao Presidente e a todos os Vereadores e Vereadoras e 

pronunciou-se nos seguintes termos: “Agradeço primeiramente a Deus por ter superado 

as dificuldades durante a cirurgia qual fui submetido há algumas semanas, e que tenho 

recebido diariamente mensagens de meus colegas e amigos desejando melhoras e 

orações  que proporcionam energias positivas, e segundo meu próprio cirurgião, foi o 

que realmente fez a diferença na minha recuperação e sucesso do procedimento”. 

Externou os mais sinceros e profundos sentimentos de felicidade aos familiares e amigos. 

Na sequência, o Presidente foi informado pela 1ª Secretária que estava inscrito o 
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Vereador Mauro Celso Veiga de Oliveira, o qual agradeceu nominalmente a todos os 

presentes no plenário da Câmara. 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 convidou a todos os Vereadores (as) para a próxima Sessão 

Ordinária, que se realizará no dia 10 de agosto de 2021, terça-feira, no horário 

regimental, às 19h30min. 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, _______________ (Paulo Roberto de Freitas), Assistente 

Legislativo, resumi e a lavrei. 


