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Ata da 1ª Sessão, da 8ª Reunião Ordinária, da 1ª Sessão 

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

de 2021. 

 

                                     Presidente:            VALDIR SAUTHIER 

                                     Vice-Presidente:    

                                     Secretários:           MARIA ISOLDI SCHAFER 

         ELIEZER DAL PONT (TITI) 

                                                        

Aos cinco dias do mês de outubro 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 Roberto 

Arenhart (Betinho) justificada com atestado médico. 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 

Oliveira. Em seguida o Senhor Presidente declarou aberto o expediente e colocou em 

discussão a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 16 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 à 1ª 

Secretária que fizesse a leitura das matérias constantes, conforme segue: 

Correspondências do Executivo: Leitura do Ofício Nº 163/2021, do Executivo Municipal, 

protocolado sob o Nº 154/2021; Leitura do Ofício Nº 164/2021, do Executivo Municipal, 

protocolado sob o Nº 159/2021; Leitura do Ofício Nº 025/2021, da Secretaria Municipal 

de Assistência Social, protocolado sob o Nº 157/2021; sendo informado pelo Presidente 

que ficariam à disposição dos Vereadores na Secretaria. Leitura da Mensagem Nº 

033/2021, do Executivo Municipal, protocolado sob o Nº 155/2021, que encaminha o 

Projeto de Lei Nº 27/2021, sendo encaminhado às Comissões Técnicas para análise e 

parecer. Leitura da Mensagem Nº 034/2021, do Executivo Municipal, protocolado sob o 
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Nº 156/2021, que encaminha o Projeto de Lei Nº 34/2021, sendo encaminhado às 

Comissões Técnicas para análise e parecer. Correspondências de Terceiros: Leitura do 

Ofício Nº 49/2021, da ACAMOP – Associação das Câmaras e Vereadores do Oeste do 

Paraná, protocolado sob o Nº 158/2021; Leitura do Oficio Nº 07/2021, da Comissão das 

Mulheres na Política do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, protocolado sob o Nº 

160/2021, sendo informado pelo Presidente que ficariam à disposição dos Vereadores 

na secretaria. Proposição dos Vereadores: Leitura da Indicação Nº 54/2021, de autoria 

da Vereadora Rosemeri Finatto, que indica a Excelentíssima Prefeita Karla Galende, 

determinar às Secretarias de Planejamento e de Obras e Serviços Públicos, juntamente 

com a Secretaria de Esportes desta municipalidade, para que adote as medidas 

necessárias para que a quadra de areia da praça Edy Ronni Nandi seja contemplada com 

a instalação de “tela de proteção” em sua parte superior, este investimento visa 

especialmente aumentar a segurança das crianças e adolescentes, que frequentam esta 

praça, sendo determinado pelo Presidente que se encaminhasse a quem de direito. 

Leitura da Indicação Nº 55/2021, de autoria da Vereadora Rosemeri Finatto, que indica 

a Excelentíssima Prefeita Karla Galende, determinar à Secretaria de Agropecuária e Meio 

Ambiente a realização de estudos para consolidação de um Plano Municipal de Expansão 

da quantidade de produtores rurais que vendem ovo-lacto-vegetais e seus derivados, 

além da extensão do horário de atendimento na Feira de Produtores Rurais de Santa 

Terezinha de Itaipu, sendo determinado pelo Presidente que se encaminhasse a quem de 

direito. Leitura dos Pareceres das Comissões Técnicas de Justiça e Redação; Finanças e 

Orçamento ao Projeto de Lei Nº 24/2021, no que foi determinado pelo Presidente que 

fosse incluído na pauta da Ordem do Dia desta Sessão.  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 Valter 

Larssen (Galo) estava inscrito. O Vereador, da tribuna, se manifestou nos seguintes 

termos: “Boa noite senhor presidente, demais Vereadores, os funcionários da Casa, 

demais funcionários públicos, que nos honram com a sua presença, obrigado a todos. 

Quero primeiramente agradecer o empenho de todos nós da Câmara e da Prefeita e toda 
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sua equipe, pois, graças a Deus, dia 25 de setembro conseguimos abrir a parte de cima 

do viaduto novo. Provavelmente nesta próxima semana também seja efetuado o asfalto 

novo na paralela e mais a parte de baixo. Pedimos um pouco de paciência a nossa 

população, acredito que em poucos dias estará solucionado esse problema. Senhor 

Presidente quero também lembrar que esse é o mês do Outubro Rosa. Tenho uma 

pequena mensagem para todos, para que se conscientizem cada vez mais em relação a 

essa doença que felizmente, se for tratada a tempo, terá resultados muito bons. Senhor 

Presidente, Senhores Vereadores, senhoras aqui presentes em particular, tenho orgulho 

de usar esta tribuna para falar da campanha Outubro Rosa que visa promover a 

conscientização junto a mulher sobre a importância da prevenção do câncer de mama, 

uma doença que tem como vítima, milhares de mulheres em todo país e pode ser tratado 

com eficiência, com diagnóstico precoce. É extremamente importante que façamos uma 

corrente permanente e de realizações de campanhas de conscientização que contribuam 

para diagnosticar e para combater o câncer, pois estudos hoje apontam, em todo o Brasil 

o fato da mulher não saber da importância da mamografia e esta é a relevância de uma 

campanha como o Outubro Rosa, para gerar uma nova cultura. De acordo com dados 

mais recentes do INCA –Instituto Nacional do Câncer, em 2019, 18.295 pessoas 

morreram de câncer de mama, sendo que desses 227 eram homens e por isso Outubro 

Rosa tem a missão de durante todo o mês, alertar sobre os riscos e as necessidades do 

diagnóstico precoce, desse tipo de câncer que é o segundo mais recorrente em todo o 

mundo, perdendo apenas para o câncer de pele.  O nome Outubro Rosa, remete, 

simboliza mundialmente a luta contra o câncer e estimula a participação da população, 

empresas e repartições públicas.  Quero parabenizar a prefeita Karla Galende, o 

Secretário de Saúde, Fábio de Melo, que irá intensificar a campanha através da 

Secretaria de Saúde, junto às unidades básicas de saúde, as quais estarão realizando, 

além de exames preventivos, testes para doenças sexualmente transmissíveis, consultas 

odontológicas e nutricionais. A Secretaria Municipal de Saúde espera receber mais de 

400 mulheres de toda nossa rede de atendimento, para realizar o exame de mamografia, 

uma campanha para orientar a mulher sobre a necessidade dos exames preventivos. E é 

necessário registrar que em nosso município não existe demanda reprimida para este 

tipo de exame, portanto é tarefa de todos, romper as barreiras e que procurem e que 
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realizem as prevenções do câncer. É necessário Senhor Presidente cada vez mais, 

esclarecer as mulheres sobre a doença que se for notificado no início é curado, e para 

que não sofra nenhum tipo de mutilação. Volto este pronunciamento para todas as 

mulheres brasileiras. Eu tenho aqui em mãos os horários das ações que a nossa 

Secretaria de Saúde, estará realizando durante este mês: sexta-feira (8), na UBS BNH, 

das 8h às 12h e das 13h30min às 20h; quinta-feira (14), na UBS PARQUE DOS ESTADOS, 

das 8h às 12h e das 13h30min às 20hs; quinta-feira (21), na UBS SANTA MÔNICA, das 8h 

às 12h e das 13h30min, às 20h; terça-feira (26), na UBS CENTRO, das 8h ás 12h e das 

13h30min às 20h. Obrigado Senhor Presidente!” Na sequência a 1ª Secretária informou 

que não havia mais Vereadores inscritos. Não havendo mais Vereadores inscritos, o 

Presidente declarou aberta a Ordem do Dia desta Sessão e solicitou à 1ª Secretária a 

leitura das matérias em pauta. Leitura em 1ª. Discussão do Projeto de Lei nº 24/2021 

encaminhado pela Mensagem Nº 030/2021 que: “DISPÕE SOBRE O PLANO 

PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO DE 2022 A 2025, E DÁ OUTRA PROVIDÊNCIAS” 

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

votação, sendo o Projeto de Lei nº 24/2021, 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 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) e ao público pela presença. Em 

seguida convidou a todos para a próxima Sessão Ordinária, que se realizará no dia 07 de 

outubro de 2021, quinta-feira, no horário regimental, às 19h30min e em tempo, 

convocou todos os Vereadores (as) para a Sessão Extraordinária que se realizará logo 

após o término da Sessão Ordinária do dia 07, tendo como pauta a primeira discussão e 

votação ao Projeto de Decreto Legislativo Nº 01/2021, que trata da apreciação das 

contas do Executivo Municipal, relativas ao Exercício financeiro de 2019, e em 

conformidade com o Art. 173 do Regimento Interno. Desejou boa noite e declarou 

encerrada esta sessão, mandando que se lavrasse a presente ata que, após aprovada, 
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segue assinada pela Mesa Diretora. Eu, _____________________________________ (Luciani 

Heindrickson da Silva), Assistente Administrativo, resumi e a lavrei. 


