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Ata da 3ª Sessão, da 6ª Reunião Ordinária, da 1ª Sessão 

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

2021. 

 

                                     Presidente:            VALDIR SAUTHIER 

                                     Vice-Presidente:  CARLOS BECKER  

                                     Secretários:           MARIA ISOLDI SCHAFER 

         ELIEZER DAL PONT (TITI) 

                                                        

Aos dez 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 de Veiga de Oliveira. Em seguida o Senhor Presidente declarou aberto o pequeno 

expediente e colocou em discussão a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 05 de 

agosto de 2021, ninguém se manifestando foi considerada aprovada, seguindo assinada 

pela Mesa Diretora. Em seguida o Senhor Presidente solicitou à 1ª Secretária que fizesse 

a leitura das matérias constantes no expediente, conforme segue: Proposição dos 

Vereadores: Leitura da Indicação Nº 40/2021, de autoria da Waner Xavier da Silva, que 

INDICA 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 instalação de redutores de velocidade (quebra-molas) ou faixa elevada na 

Rua São Bartholomeu, entre as ruas Luiz Damini e Líbero Pasini, localizadas no Conjunto 

Habitacional Santa Terezinha II, seguidamente foi determinado pelo Presidente que se 

encaminhasse a quem de direito. Leitura pela 1ª Secretária a seguinte Indicação Nº 
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41/2021, de autoria da Vereadora Rosemeri dos Santos Finatto, que INDICA à 

Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Santa Terezinha de Itaipu, Estado do 

Paraná, determinar 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 

instalação de redutores de velocidade (quebra-molas) ou faixa elevada na Rua Olívio 

Vitorassi, Centro, no trecho compreendido entre as ruas Ulisses Guimaraes e Angelo 

Pedro Dotto. Leitura da Moção de Protesto Nº 01/2021, de autoria de todos os 

Vereadores da Casa, que versa sobre a mudança do posto da Policia Rodoviária Federal 

do município de Santa Terezinha de Itaipu para o município de São Miguel do Iguaçu, 

sendo essa ação de grande prejuízo para a segurança pública de nosso município. O 

Presidente dentro de suas atribuições, colocou em discussão a Moção de Protesto 

01/2021 e em seguida sua votação, sendo aprovado por unanimidade de votos dos 

vereadores, determinou o encaminhamento 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 Waner Xavier, concedendo-lhe a palavra, que agradecendo a 

oportunidade externou: “Gostaria de agradecer aos Vereadores e Vereadoras, ao nosso 

público presente, e gostaria de manifestar nesse momento de pesar, sobre a morte do 

nosso querido amigo Moacir Biff Junior, nosso querido Junior, tão jovem nos deixou no 

dia de ontem, uma ótima pessoa em plena vida produtiva, infelizmente mais uma vida 

ceifada pelo Coronavírus, essa doença que nos assola e assim deixo meus sentimento de 

pesar”, finalizando seu discurso. O Presidente, informado pela 1ª Secretária sobre outro 

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

Vereador cumprimentou o Presidente, os Vereadores e Vereadoras, agradeceu as 

presenças da Vereadora Neuza, do Presidente da Câmara Rogerio Matendal, do Vereador 

licenciado e hoje Secretario de Industria e Comércio Claudio Schutz e o demais presentes 

e em seguida se manifestou da seguinte maneira: “É de nossa preocupação e da 

comunidade Itaipuense, a Prefeita juntamente com o poder público Estadual, Federal e 
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demais autarquias, com a ordem de mudança do posto da PRF para outro município. A 

nossa Prefeita está fazendo a parte dela agora, nós estamos fazendo nossa parte e se 

possível a população também para manter a Polícia Rodoviária Federal no mesmo local 

onde se encontra, pois sabemos da segurança que nos é proporcionada em nosso 

município e seria lamentável se isso ocorresse, precisamos ficar atentos, muito obrigado 

Presidente, ” agradecendo a oportunidade, conclui seu esclarecimento.  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. Nesse momento realizou a leitura em 2ª. 

Discussão do Projeto de Lei nº 21/2021, de autoria do Executivo Municipal, 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, e pelo mesmo não ter recebido voto contrário e 

não ter recebido emendas, foi dispensado da 3ª. Discussão e Votação, sendo 

determinado o seu encaminhamento a Senhora Prefeita para sanção. Posteriormente foi 

feita a leitura em 2ª. Discussão do Projeto de Lei nº 22/2021, de autoria do Executivo 

Municipal, 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, e pelo mesmo não ter recebido voto contrário e não ter 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 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 não havia 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 ao 

público presente. Na sequência convocou os Vereadores (as) para a Sessão Ordinária, 
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que se realizará no dia 12 de agosto de 2021, quinta-feira, às 19h30min. 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. 


