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Ata da 4ª Sessão, da 7ª Reunião Ordinária, da 1ª Sessão 

Legislativa, da 10ª Legislatura, realizada no dia 14 de 

setembro de 2021. 

 

                                     Presidente:            VALDIR SAUTHIER 

                                     Vice-Presidente:    

                                     Secretários:           MARIA ISOLDI SCHAFER 

                                                                       ELIEZER DAL PONT (TITI) 

                                                        

 

Aos quatorze dias 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), Evandro Perin, Maria 

Isoldi Schafer, Mauro Celso Veiga de Oliveira, Roberto Arenhart (BETINHO), 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 

09 de setembro 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 de Terceiros: Leitura do Informativo do 

Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, protocolado sob o Nº 139/2021. 

Presidente declarou que fica à disposição do Vereadores na secretaria. Leitura do 

Requerimento da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, protocolado sob o Nº 

140/2021. Presidente declarou que fica à disposição dos Vereadores na secretaria. 

Proposição dos Vereadores: Leitura da Indicação Nº 49/2021, de autoria da Vereadora 

Rosemeri da Silva Finatto, que INDICA à Excelentíssima Prefeita Municipal que realizem 

estudos no sentido de ampliar o sistema de iluminação pública na rodovia estadual 
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Natalino Spada cruzamento com a rua Líbero Pasini. Leitura da Indicação Nº 50/2021, 

de autoria do Vereador Waner da Silva Xavier, que INDICA à Excelentíssima Prefeita 

Municipal que realizem estudos em conjunto com do DER – Departamento de Estradas e 

Rodagem para implantação de faixas de aceleração e desaceleração ao longo da PR 874 

com as suas vias de conexões; foi determinado pelo senhor Presidente que se 

encaminhasse a quem de direito. Leitura da Indicação Nº 51/2021, de autoria do 

Vereador Waner da Silva Xavier, que INDICA à Excelentíssima Prefeita Municipal que 

realizem estudos com os órgãos competentes para prestação de serviço de coleta de lixo 

orgânico, reciclável e inservível ao longo da Estrada Municipal SG-016, na Vila Vitorassi 

e demais localidades sem cobertura desses serviços; foi determinado pelo senhor 

Presidente que se encaminhasse a quem de direito. Leitura da Indicação Nº 52/2021, de 

autoria do Vereador Waner da Silva Xavier, que INDICA à Excelentíssima Prefeita 

Municipal que realizem estudos aos órgãos competentes que viabilizem a melhoria no 

cascalhamento ou a implantação de pavimento mais adequado em dois trechos da rua 

Alcides Taparello; foi determinado pelo senhor Presidente que se encaminhasse a quem 

de direito. Leitura da Indicação Nº 53/2021, de autoria do Vereador Waner da Silva 

Xavier, que INDICA à Excelentíssima Prefeita Municipal que realizem estudos junto aos 

órgãos competentes a realização de reparos na pavimentação poliédrica ou a 

implantação de pavimento mais adequado na estrada municipal SG-016 na Vila Vitorassi; 

foi determinado pelo senhor Presidente que se encaminhasse a quem de direito. 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 Valter Larssen (GALO) concedendo-lhe a palavra. O Vereador cumprimentou o 

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

maneira: “Hoje uso essa tribuna e uma das notícias que já esperamos ao longo do tempo 

e infelizmente no setor público algumas coisas demoram para acontecer, e durante uma 

reunião, venho parabenizar a Prefeita Municipal e sua sensibilidade de conseguir reunir 

todas as autoridades responsáveis pela obra do nosso viaduto que está em fase final de 

execução, necessita somente a readequação da troca dos postes que cruzam a rodovia 

por serem muito baixos, portanto o poder público está em conjunto com a iniciativa 
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privada melhorando as obras em nossa cidade.” 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, explicando a todos que em conversa com o chefe de departamento de meio 

ambiente, Carlos MIglioli, o havia repassado a informação de que realmente em algumas 

vias na Vila Vitorassi e que não é feita a coleta de inservíveis e reciclados. E que gostaria 

da colaboração de todos os Vereadores para conseguir sanar essa questão em apoio ao 

poder Executivo e as secretarias subordinadas. Explicou que as comunidades rurais 

possuem algumas caçambas como pontos de coleta de lixo, mas que esse programa 

precisa de uma ampliação na sua execução, e o motivo por estar fazendo tal indicação é o 

fato de os moradores da Rua SG-016 de Santa Terezinha de Itaipu precisarem levar seu 

lixo até a caçamba pertencente ao município de Foz do Iguaçu, causando uma serie de 

transtornos com os moradores da cidade vizinha e que precisamos reformular o sistema 

para atender toda a comunidade rural, agradecendo a todos os presentes pela atenção . 

Em seguida, o Presidente convocou a todos os Vereadores (as) para a próxima Sessão 

Ordinária que se realizará no dia 05 de outubro de 2021, terça-feira, no horário 

regimental, as 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), Assessor Legislativo, resumi 

e a lavrei. 


