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Ata da 1ª Sessão, da 7ª Reunião Ordinária, da 1ª Sessão 

Legislativa, da 10ª Legislatura, realizada no dia 02 de 

setembro de 2021. 

 

                                     Presidente:            VALDIR SAUTHIER 

                                     Vice-Presidente:    

                                     Secretários:           MARIA ISOLDI SCHAFER 

         ELIEZER DAL PONT (TITI) 

                                                        

Ao segundo dia do mês de setembro 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), 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 Extraordinária realizada no dia 16 de agosto de 2021, ninguém se 

manifestando foi considerada aprovada, seguindo assinada pela Mesa Diretora. Na 

sequência, informou a todos que o Vereador Carlos Becker – Partido Liberal, pediu 

licença de seu mandato para tratamento médico pelo período de 90 (noventa) dias, nos 

termos do art. 95, inciso II do Regimento Interno, conforme requerimento 

administrativo de Protocolo Nº 118, e desta forma iria empossar o 1º. Suplente do 

Partido Liberal, o Senhor Roberto Arenhart (BETINHO), determinando que o Vereador 

Valter Larssen (GALO) o conduzisse à sua cadeira de Vereador. Em ato contínuo, 

atendendo o Artigo 12 do Regimento Interno da Câmara, o 1º. Suplente de Vereador 

Roberto Arenhart (BETINHO), por determinação da Presidência dirigiu-se a tribuna e 

com a mão direita estendida fez o seu juramento, nos seguintes termos: “Prometo 

cumprir dignamente a Constituição da República Federal do Brasil, a Constituição do 

Estado do Paraná e a Lei Orgânica do Município, observar as Leis, desempenhar, com 
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lealdade, o mandato que me foi confiado, e trabalhar pelo progresso do Município de 

Santa Terezinha de Itaipu, pelo fortalecimento da democracia e o bem-estar da 

população”. Em seguida o Senhor Roberto Arenhart (BETINHO), assinou o termo de 

posse e fez a entrega da sua Declaração de Bens, conforme solicitado. Após cumpridas 

estas formalidades, o Presidente da Câmara, declarou empossado o Vereador Roberto 

Arenhart (BETINHO). Na sequência o Senhor Presidente prosseguiu com o Pequeno 

Expediente e solicitou a 1ª.  Secretária que fizesse novamente a chamada dos Vereadores, 

que contou já com a presença do Vereador empossado, assim sendo constatada a 

presença da maioria dos Vereadores. Em seguida o Senhor Presidente informou que de 

acordo com o Inciso III do Artigo 40 e o Artigo 64 do Regimento Interno desta Casa de 

leis, o Vereador empossado Roberto Arenhart (BETO) fará parte das mesmas Comissões 

Técnicas ocupadas pelos Vereador licenciado Carlos Becker e nos mesmos cargos, e este 

foi convidado a ocupar uma cadeira na mesa juntamente com o demais Vereadores, 

como uma forma de homenagem. 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 157/2021 – Depto. Contábil, do Executivo Municipal, protocolado sob o Nº 

125/2021, sendo informado pelo Presidente que ficaria à disposição dos Vereadores na 

Secretaria. Leitura da Mensagem Nº 30/2021, do Executivo Municipal, protocolado sob o 

Nº 126/2021, que encaminha o Projeto de Lei Nº 24/2021, sendo encaminhado às 

Comissões Técnicas para análise e parecer. Leitura da Mensagem Nº 31/2021, do 

Executivo Municipal, protocolado sob o Nº 131/2021, que encaminha o Projeto de Lei Nº 

25/2021, sendo encaminhado às Comissões Técnicas para análise e parecer. Leitura da 

Mensagem Nº 32/2021, do Executivo Municipal, protocolado sob o Nº 132/2021, que 

encaminha o Projeto de Lei Nº 26/2021, sendo encaminhado às Comissões Técnicas 

para análise e parecer. Proposição dos Vereadores: Leitura da Indicação Nº 42/2021, de 

autoria da Vereadora Rosemeri Finatto, que INDICA a Excelentíssima Prefeita Karla 

Galende que seja realizado o registro de oportuna homenagem ao Sr. Silvestre Possamai 

Biff e sua família, com a nominação de um prédio público, praça ou logradouro, 

considerando o exemplar desempenho de suas funções como cidadão ao longo de toda a 

sua vida na sociedade Itaipuense, sendo determinado pelo Presidente que se 
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encaminhasse a quem de direito. Leitura da Indicação Nº 43/2021, de autoria da 

Vereadora Rosimeri Finatto, que INDICA a Excelentíssima Prefeita Karla Galende que 

seja realizado estudo técnico pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos em 

relação a falta de proteção do Centro Comunitário Primavera e Bela Vista. Leitura da 

Indicação Nº 44/2021, de autoria do Vereador Mauro Celso Veiga de Oliveira, que 

INDICA a Excelentíssima Prefeita Municipal determinar a Secretaria de Planejamento em 

conjunto com o DEMUTRAN – Departamento Municipal de Trânsito, promovam estudos 

de viabilidade para a construção de um redutor de velocidade ou lombada elevada na 

Rua das Tulipas no trecho em frente ao Conselho Tutelar e o CREAS, bairro Santa Mônica, 

de forma a inibir a alta velocidade praticada principalmente por motoristas que desçam 

a rua em sentido a Avenida das Rosas. Leitura da Indicação do Vereador Waner Xavier, 

Nº 45/2021, que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, INDICAR a 

Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, determinar aos órgãos competentes estudos 

para implantação do Banco Permanente de Ração. 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 o Vereador 

Roberto Arenhart estava inscrito, assim convidado a pronunciar-se. Cumprimentou a 

Mesa Diretora, os Nobres colegas Vereadores, os funcionários da Casa Legislativa, e 

estendeu os “Agradecimentos a todos os familiares e simpatizantes, prometo cumprir o 

meu melhor. Não gostaria de assumir a candidatura dessa forma, reitero que continuem 

com as orações ao nosso colega Carlos Becker, e meus agradecimentos ao presidente do 

meu partido, o Xande, que acreditou em mim e que juntamente com os meus nobres 

colegas, vamos fazer o máximo para o crescimento de Santa Terezinha de Itaipu”, 

finalizando seu discurso. O Presidente foi informado que estava devidamente inscrito o 

Vereador Waner Xavier da Silva, convidou o Vereador a pronunciar-se. O Vereador 

cumprimentou a todos e expressou-se sobre a Indicação 45/2021 de sua autoria, 

agradecendo inicialmente as pessoas que colaboraram para formalização do texto, sendo 

a Assessoria Legislativa e Jurídica e a todo funcionalismo da Câmara responsáveis por tal 

ato. Deu as boas-vindas ao empossado Vereador Betinho, dizendo que poderia contar 
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com todos. Explicou sobre sua propositura do Programa Banco Permanente de Ração 

Animal, o qual “Será especificamente para arrecadação de ração, seja por órgãos 

governamentais ou doações, para manter associações de direitos animais e famílias de 

baixo poder aquisitivo que não podem arcar com a alimentação de seus animais de 

estimação”, afirmou. Na sequência, se disse emocionado com a presença do vereador 

licenciado Carlos Becker e desejou melhoras e uma breve volta a esta Casa de Leis, para 

dar continuidade ao seu trabalho. O Presidente concedeu a palavra em seguida para o 

Vereador que estava devidamente inscrito, Valter Larssen (GALO), que cumprimentou a 

todas as lideranças, ao Secretário de Esportes Remulo Ramalho, ao ex-Presidente da 

Câmara Rogério Matendal, a ex-Vereadora Neuza e ao Presidente do Partido Liberal 

Xande, e dando as boas-vindas ao Vereador Roberto Arenhart (BETINHO). Informou a 

todo o Plenário sobre “uma reunião hoje com a Prefeita, juntamente com o recém-

empossado Vereador Betinho, e gostaria de aproveitar a oportunidade e inteirar a todos 

os presentes que o posto policial da PRF, realmente vai ser levado para o município de 

São Miguel do Iguaçu, sendo desativado as unidades de Santa Terezinha de Itaipu e de 

Missal. Informo também que a Prefeita está lançando o Projeto STI Segura, instalando 

câmeras por toda a extensão da rodovia BR 277 a cada mil metros e por toda a cidade, 

interligado aos sistemas de monitoramento entre a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia 

Militar do nosso município. ” Agradeceu a presença do Vereador licenciado Carlos 

Becker. Dando prosseguimento, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia desta 

Sessão e solicitou à 1ª Secretária a leitura das matérias em pauta. Na sequência o 

Presidente foi informado pela 1ª Secretária que não havia matérias na Ordem do Dia 

desta Sessão. Não havendo 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 Presidente agradeceu aos funcionários desta Casa que 

deram suporte a esta sessão, bem como, agradeceu a todos os Vereadores (as) pela 

presença. Em seguida convidou a todos os Vereadores (as) para a próxima Sessão 

Ordinária, que se realizará no dia 09 de setembro de 2021, quinta-feira, no horário 

regimental, às 19h30min. Em tempo, recordou aos Senhores (as) Vereadores (as) que 

quarta-feira, dia 08 de setembro, as 11h haverá Reunião das Comissões Técnicas, para 

análise e parecer aos Projetos de Lei ora mencionados. Em seguida desejou boa noite, 
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declarou encerrada esta sessão, mandando que se lavrasse a presente ata que, após 

aprovada, segue assinada pela Mesa Diretora. Eu, _____________________________________ 

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


