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Ata da 2ª Sessão, da 8ª Reunião Ordinária, da 1ª Sessão 

Legislativa, da 10ª Legislatura, realizada no dia 07 de outubro 

de 2021. 

 

                                     Presidente:            VALDIR SAUTHIER 

                                     Vice-Presidente:    

                                     Secretários:           MARIA ISOLDI SCHAFER 

         ELIEZER DAL PONT (TITI) 

                                                        

Aos sete 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, 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 pela Vereadora 

Rosemeri Finatto. Em seguida o Senhor Presidente declarou aberto o expediente e 

colocou em discussão a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 5 de outubro 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 no expediente, 

conforme segue: Correspondências do Executivo: Leitura da Mensagem Nº 035/2021, do 

Executivo Municipal, protocolado sob o Nº 161/2021, que encaminha o Projeto de Lei Nº 

29/2021, sendo este, encaminhado às Comissões Técnicas para análise e parecer. 

Leitura da Mensagem Nº 036/2021, do Executivo Municipal, protocolado sob o Nº 

162/2021, que encaminha o Projeto de Lei Nº 30/2021, sendo este, encaminhado às 

Comissões Técnicas para análise e parecer. Leitura da Mensagem Nº 037/2021, do 

Executivo Municipal, protocolado sob o Nº 164/2021, que encaminha o Projeto de Lei Nº 

31/2021, sendo este, encaminhado às Comissões Técnicas para análise e parecer. 

Proposição dos Vereadores: Leitura da Indicação Nº 56/2021, de autoria do Vereador 
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Mauro Celso Veiga de Oliveira, que indica a Excelentíssima Prefeita Karla Galende, 

DETERMINAR à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, para que em 

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

técnicos visando a construção de um redutor de velocidade elevado, devidamente 

sinalizado, na Avenida das Rosas, bairro Santa Mônica, no trecho compreendido entre 

as Ruas: Cravos e a Camélias; Leitura da Indicação Nº 57/2021, de autoria do Vereador 

Eliezer Dal Pont (Titi), que indica a Excelentíssima Prefeita Karla Galende, Determinar à 

Secretaria de Obras e Serviços Públicos e de Planejamento da Prefeitura Municipal, para 

que gestione junto ao Grupo Ecorodovias/Empresa Rodovia das Cataratas S/A e DER – 

Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Paraná, para que seja elaborado um 

projeto que contemple com uma Passarela na Rodovia BR-277 em frente ao bairro São 

Lourenço, próximo ao KM 711. Leitura da Indicação Nº 58/2021, de autoria da 

Vereadora Rosemeri Dos Santos Finatto, que indica a Excelentíssima Prefeita Karla 

Galende, Determinar à Secretaria Municipal de Saúde e demais setores competentes, 

para que se proceda a antecipação do horário de atendimento à população nas Unidades 

Básicas de Saúde, que hoje está no horário de 07h00 ás 17h00, para um período das 

05h00 às 17h00, pois uma parcela da população acaba ficando exposta às intempéries 

climáticas antes da abertura das UBS, além do desconforto em permanecer por esse 

tempo em pé e a questão da aglomeração nas filas. Leitura da Indicação Nº 59/2021, de 

autoria do Vereador Eliezer Dal Pont(Titi), que indica a Excelentíssima Prefeita Karla 

Galende, DETERMINAR aos órgãos competentes da Prefeitura Municipal para a 

realização de estudos técnicos que viabilize a implantação de um conjunto de lixeiras 

para recicláveis e não-recicláveis nos pontos de ônibus dos bairros, principalmente do 

Jardim Santa Mônica. Sendo determinado pelo Presidente que todos esses expedientes 

fossem encaminhados 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 Valter 

Larssen (Galo), concedendo-lhe a palavra. Da tribuna, o Vereador se pronunciou nos 

seguintes termos: “Boa noite Senhor Presidente, nobres Vereadores, Rogério Matendal, 
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ex-Presidente desta Casa de Leis, Arnaldo Camargo de Freitas, ex-Vereador desta Casa, 

obrigado pela presença. Senhor Presidente, eu venho a essa tribuna hoje comentar um 

pouco, devido a nossa população estar um pouco afoita e alguns vereadores, que nós 

fizemos um Plano de Governo, que todos nós vereadores nos reunimos junto com a 

Prefeita Karla, a comunidade de Santa Terezinha de Itaipu, para se cumprir em quatro 

anos. Nós estamos aí apenas com nove meses de mandato e recebemos muita cobrança. 

Pedimos para se acalmarem que o Plano será executado em quatro anos. Nós estamos 

vivendo dois anos de pandemia. A prefeita assumiu o mandato com muitos problemas 

no município, devido a essa pandemia. Graças a Deus a nossa cidade é muito bem 

estruturada, com bom atendimento devido a isso quero comentar também senhor 

Presidente sobre a Indicação da nobre Vereadora Rosemeri. A gente sabe a dificuldade, 

com relação a Indicação 58/2021, não sei se resolveria o problema com ampliação do 

horário de atendimento nas UBS. É até por uma questão cultural, que a gente vê, a gente 

roda a cidade, se nós abrimos hoje, às sete horas da manhã até às dezessete horas sem 

intervalo de almoço. Se nós abrirmos amanhã às seis horas da manhã, eles vão estar as 

quatro horas na fila, se abrir às cinco, eles estarão lá às três. É uma questão cultural, que 

infelizmente a população acha que não vai ser atendida. Então só fiz aqui um apanhado, 

não entendo muito da saúde, mas estive, depois da Indicação da Vereadora, buscando 

informações e quero passar essas informações para vocês. Hoje temos uma carga 

horária de oito horas por equipe, o horário de atendimento das UBS é das sete às 

dezessete horas. O aumento dessa carga horária elevaria muito as horas extras e 

aumentaria os gastos dos cofres públicos. Hoje aplicamos mais três vezes em saúde. Em 

Santa Terezinha de Itaipu atendemos todas as especialidades, as UBS atenderam em oito 

meses 54.756 atendimentos, consultas médicas o equivalente a duas ou três consultas 

por habitantes do município.” Em seguida a Vereadora Rosemeri Finatto solicitou “pela 

ordem” e foi lhe concedida a palavra. A vereadora, da tribuna, pronunciou-se nos 

seguintes termos: “A Vereadora Rosemeri cumprimentou o Presidente da Casa e os 

demais vereadores e vereadoras,  em seguida  falou que a Indicação que ela fez não 

surgiu do nada, que muitas pessoas lhe procuraram e no dia de hoje as pessoas lhe 

mandaram fotos de filas no UPA, acrescentou que a Secretaria de Saúde fez muitas coisas 

pela saúde da população, disse ainda que muitas coisas precisam ser feitas a mais, 
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inclusive abrir as portas das Unidades de Saúde para que as pessoas se protejam das 

intempéries da natureza, e sabe que não custa nada para o secretário e sua equipe 

fazerem um pouca a mais pela população. Disse ainda que as pessoas devem ser 

atendidas com respeito, e que elas estavam na fila desde às cinco horas da manhã, para 

ser atendidas ou agendar as consultas. Enfatizou que tem várias fotos com ela, e que 

tudo que ela está fazendo é levantar as problemáticas e cobrar dos responsáveis. 

Solicitou que a Prefeita e o Secretário de Saúde analisem e vejam a possibilidade de 

melhor atender a população, principalmente aquelas que precisam do poder público. Em 

seguida encerrou sua fala”. O Vereador Valter Larssen (Galo), neste momento, solicitou 

“pela ordem” e voltou a se pronunciar: “Senhores presidentes, Senhores vereadores, 

população... concordo nobre vereadora com as suas palavras. Como a vossa senhoria 

colocou, eles chegam cinco da manhã, abre as sete horas, nós não temos hoje represada 

nenhuma consulta normal na UBS. Se abrirmos às cinco horas, o povo vai chegar as três. 

Um exemplo hoje que aconteceu com a minha mãe, ela tem consulta onze horas da 

manhã. Se eu não for buscar, ela vai estar lá às nove horas. Se não conscientizar, o povo 

não vai no horário certo. Hoje temos dois médicos de plantão e quando acabam as fichas 

se chegar alguém passando mal eles dão um jeito de atender. Graças a deus hoje temos 

uma equipe boa. Ainda temos problemas, vereadora, temos, mas com certeza vai ser 

regularizado. As coisas estão se encaixando, com a pandemia normalizando, vai voltar as 

cirurgias eletivas, inclusive a prefeita Karla já pediu para levar todas as cirurgias eletivas, 

para serem realizadas. Boa noite, senhor Presidente, obrigado.” Em seguida, o Vereador  

Waner também solicitou “pela ordem” e o Presidente concedeu-lhe a palavra. O 

Vereador Waner cumprimentou o Presidente da casa, demais vereadores e vereadoras 

e também as pessoas que estavam presentes na Sessão. Disse que a questão em pauta é 

um problema crônico no município, de as pessoas chegarem antes do atendimento, e não 

há porque não abrir os postos de saúde uma hora antes para essas pessoas se abrigarem.  

Disse ainda que com fila é mais propenso às pessoas que tenham sintomas de Covid, 

possam contaminar os demais e seria louvável uma discussão maior sobre os horários 

de atendimento. Acrescentou que seria louvável também os vereadores conversarem 

com o secretário de Saúde, entende essa cultura das pessoas que quando é para ser 

agendada as consultas elas querem senha, e quando é com senha querem agendar. Mas 
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para que as pessoas que lá forem para ser atendidas, tenham um pouco mais de 

dignidade, possam se abrigar embaixo das coberturas. Agradeceu o Presidente e 

encerrou a fala.” 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 a 1ª Secretária a leitura das matérias em pauta. Leitura em 2ª. 

Discussão do Projeto de Lei nº 24/2021, encaminhado pela Mensagem do Executivo 

Municipal nº 030/2021 que DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O 

QUADRIÊNIO DE 2022 A 2025, E DÁ OUTRA PROVIDÊNCIAS. Colocado em discussão, 

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, e pelo 

mesmo não ter recebido emendas e nem recebido voto contrário, 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. 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) e às pessoas que 

compareceram a esta Sessão. Em seguida solicitou a todos os Vereadores (as) que 

permanecessem no Plenário, para a Sessão Extraordinária, que se realizaria na 

sequência, tendo como pauta a apreciação do Projeto de Decreto Legislativo Nº 01/2021.  

Em seguida, declarou encerrada esta sessão, mandando que se lavrasse a presente ata 

que, após aprovada, segue assinada pela Mesa Diretora. Eu, _______________ (Luciani 

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


