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Ata da 4ª Sessão, da 6ª Reunião Ordinária, da 1ª Sessão 

Legislativa, da 10ª Legislatura, realizada no dia 12 de agosto de 

2021. 

 

                                     Presidente:            VALDIR SAUTHIER 

                                     Vice-Presidente:  CARLOS BECKER (AUSENTE)  

                                     Secretários:           MARIA ISOLDI SCHAFER 

                                                                       ELIEZER DAL PONT (TITI) 

                                                        

 

Aos doze 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: 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. Registrada a ausência do Vereador Carlos 

Becker, devido ao fato de estar em tratamento médico em seu domicílio. 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 dos Santos Finatto. Em seguida o Senhor Presidente declarou 

aberto o expediente e colocou em discussão a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 

10 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 a 1ª Secretária que fizesse a leitura das matérias constantes no 

expediente, conforme segue: Correspondências do Executivo: Leitura da Mensagem Nº 

027/2021, do Executivo Municipal, protocolado sob o Nº 115/2021 que encaminhou 

Projeto de Lei 23/2021, que altera a Lei Municipal nº 1797, de 17 de junho de 2019, que 

dispõe sobre a criação e implantação dos Conselhos Escolares nos estabelecimentos de 

ensino mantidos pela rede municipal de ensino e dá outras providências. O Presidente 

encaminhou o Projeto de Lei às Comissões Técnicas para análise e parecer. Leitura da 

Mensagem Nº 028/2021, do Executivo Municipal, protocolada sobre o número Nº 
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116/2021, que encaminhou o Projeto de Lei Complementar Nº 08/2021, que dispõe 

sobre a autorização da realização de hora-aula extraordinária por professor municipal 

para atender a situação excepcional decorrente da COVID-19. O Presidente encaminhou 

o Projeto de Lei Complementar às Comissões Técnicas para análise e parecer.  Leitura da 

Mensagem Nº 029/2021, do Executivo Municipal, protocolada sobre o número Nº 

117/2021, que encaminhou o Projeto de Lei Complementar Nº 09/2021, que dispõe 

sobre a autorização de serviço extraordinário por servidores públicos lotados na 

Secretaria Municipal de Saúde para atender situações temporárias e excepcionais de 

enfrentamento à covid-19, respeitando o limite máximo de 120 (cento e vinte) horas 

mensais. O Presidente encaminhou o Projeto de Lei às Comissões Técnicas para análise e 

parecer.  Proposição dos Vereadores: Leitura da Indicação Nº 42/2021, de autoria da 

Vereadora Rosemeri dos Santos Finatto que INDICA a Excelentíssima Senhora Prefeita 

Municipal de Santa Terezinha de Itaipu, Estado do Paraná, que seja realizado o registro para 

oportuna homenagem à Sra. Bernardete Boeing Kammer e sua família, com a nominação 

de um prédio público, praça ou logradouro, considerando o exemplar desempenho de 

suas funções como cidadã ao longo de toda a sua vida na sociedade Itaipuense.; no que 

foi determinado pelo senhor Presidente que se encaminhasse a quem de direito. Leitura 

da Indicação Nº 43/2021, de autoria do Vereador Waner Xavier da Silva que INDICA a 

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

Paraná, DETERMINAR aos órgãos competentes da Prefeitura Municipal para que 

realizem estudos quanto a inserção na legislação municipal, especialmente no Código de 

Posturas, dispositivo que gere a obrigatoriedade do uso de focinheiras em cães de 

grande porte que transitem por vias públicas.; no que foi determinado pelo senhor 

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 Waner Xavier da Silva concedendo-lhe a palavra. O Vereador cumprimentou o 

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

maneira: “Indiquei a proposição sobre a obrigatoriedade do uso de focinheiras aos 



 3 

animais da nossa cidade, pois tivemos uma alta repercussão nas redes sociais a questão 

envolvendo um cão da raça pitbull, recolhido pelo Corpo de Bombeiros, onde tiveram 

uma grande dificuldade na execução dessa tarefa, devido a periculosidade da ação. Ao 

invés de apresentar um Projeto de Lei, resolvi juntamente com Carlos Leitão, diretor da 

Câmara Municipal, indicar a anexação da proposta no Código de Posturas, que já possui 

algumas diretrizes sobre o assunto, como a responsabilização do proprietário do animal 

sobre eventuais danos provocados a terceiros. A falta da uma ação preventiva como a 

focinheira traz um prejuízo não só econômico, mas de cunho a segurança dos 

pedestres. ” Finalizou dizendo que essa medida vai trazer mais segurança à população 

em geral. Agradeceu o espaço da 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. O Presidente foi informado pela 1ª Secretária que não havia matéria na Ordem do 

Dia desta Sessão. Não havendo matéria 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. Nesse momento, o Vereador Waner 

Xavier solicitou a palavra por questão de ordem, sugerindo que se realizasse a reunião 

das Comissões ao finalizar a sessão. O Presidente submeteu o requerimento verbal do 

vereador para votação do plenário, tendo sido aprovado por unanimidade. Desse modo, 

o Presidente solicitou aos Vereadores que permanecessem ao término da sessão, para 

que em comissões reunidas designassem relator e parecer aos projetos de lei lidos nessa 

sessão. Em seguida convocou a todos os Vereadores (as) para a próxima Sessão 

Extraordinária que se realizará no dia 13 de agosto de 2021, sexta-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, 

_______________ (Paulo Roberto de Freitas), Assistente Legislativo, resumi e a lavrei. 


