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Ata da 3ª Sessão, da 8ª Reunião Ordinária, da 1ª Sessão 

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

de 2021. 

 

                                     Presidente:            VALDIR SAUTHIER 

                                     Vice-Presidente:    

                                     Secretários:           MARIA ISOLDI SCHAFER 

                                                                       ELIEZER DAL PONT (TITI) 

                                                        

 

Aos quatorze 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 pelo 

Vereador Eliezer Dal Pont (Titi). Em seguida o Senhor Presidente declarou aberto o 

expediente e colocou em discussão as Atas da Sessão Ordinária e da Sessão 

Extraordinária especial realizadas no dia 07 de outubro de 2021, ninguém se 

manifestando foram consideradas aprovadas, seguindo assinadas 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 038/2021, do Executivo 

Municipal, protocolado sob o Nº 166/2021 que encaminhou Projeto de Lei 32/2021, que 

altera a Lei Municipal nº 1797, de 17 de junho de 2019, que DISPÕE SOBRE A 

SUSPENSÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 1898 DE 25 DE JANEIRO DE 2021. O Presidente 

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

dos Vereadores: Leitura do Parecer das Comissões Reunidas de Justiça e Redação; 

Finanças e Orçamento; Obras, Urbanismo e Serviço Público; Educação, Saúde e 
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Assistência Social; Indústria, Comércio e Turismo e Agricultura e Meio Ambiente ao 

Projeto de Lei Nº 29/2021, sendo o mesmo incluso na pauta da Ordem do Dia desta 

Sessão para 1ª discussão e votação. Leitura do Parecer das Comissões Reunidas de 

Justiça e Redação; Finanças e Orçamento; Obras, Urbanismo e Serviço Público; Educação, 

Saúde e Assistência Social; Indústria, Comércio e Turismo e Agricultura e Meio Ambiente 

ao Projeto de Lei Nº 30/2021, sendo o mesmo incluso na pauta da Ordem do Dia desta 

Sessão para 1ª discussão e votação. Leitura do Parecer das Comissões Reunidas de 

Justiça e Redação; Indústria, Comércio e Turismo ao Projeto de Lei Nº 31/2021, sendo o 

mesmo incluso na pauta da Ordem do Dia desta Sessão para 1ª discussão e votação. 

Leitura da Indicação Nº 60/2021, de autoria do Vereador Eliezer Dal Pont (Titi) que 

INDICA a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Santa Terezinha de Itaipu, Determinar 

a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, para que em conjunto com o DEMUTRAN – 

Departamento Municipal de Trânsito, promovam estudos de viabilidade para a 

construção de um redutor de velocidade elevado, devidamente sinalizado, na rua Flávio 

Dal Bó, próximo do número 95, no bairro São Lourenço, visto a alta velocidade 

empregada por motoqueiros e motoristas, que tem colocado em risco a vida dos 

moradores e demais transeuntes desta rua, 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 não havia 

vereadores inscritos. Não havendo Vereadores inscritos, 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 29/2021 encaminhado pela Mensagem Nº 035/2021 que 

“dispõe sobre a autorização para a abertura de Crédito Adicional Suplementar na Lei 

nº 1.896/2020 de 21 de Dezembro de 2020, LOA - Lei Orçamentária Anual para 2021, no 

valor de R$ 899.000,00 (Oitocentos e noventa e nove mil reais. ” Colocado em discussão 

artigo por artigo, ninguém se manifestando foi colocado em votação, sendo o Projeto de 

Lei nº 29/2021, 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. 
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Discussão e Votação.  Leitura em 1ª. Discussão do Projeto de Lei nº 30/2021 

encaminhado pela Mensagem Nº 036/2021 que dispõe sobre a autorização para a 

abertura de Crédito Adicional Especial na Lei nº 1.896/2020 de 21 de Dezembro de 

2020, LOA - Lei Orçamentária Anual para 2021, no valor de R$ 1.225.475,00 (Um 

milhão, duzentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e setenta e cinco reais). Colocado em 

discussão artigo por artigo, ninguém se manifestando foi colocado em votação, sendo o 

Projeto de Lei nº 30/2021, 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. Leitura em 1ª. Discussão do Projeto de Lei nº 31/2021 

encaminhado pela Mensagem Nº 037/2021 que “ALTERA A LEI Nº 1.430 DE 16 DE 

AGOSTO DE 2012 QUE DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO, COMPOSIÇÃO E ATRIBUIÇÕES 

DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO – COMTUR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ” 

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

votação, sendo o Projeto de Lei nº 31/2021, 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, o Senhor Presidente declarou aberta a palavra em Explicações 

Pessoais, sendo informado pela 1ª Secretária que a Vereadora Rosemeri estava inscrita. 

Concedendo-lhe a palavra, da tribuna a Vereadora se manifestou nos seguintes termos: 

“Gostaria de deixar aqui uma mensagem a todos os professores do nosso município. Da 

rede municipal, estadual e particular, pela passagem do dia do professor, que será 

comemorado amanhã, dia 15 de outubro. Quero dizer que ser professor é conduzir vidas, 

almas, sonhos... Por que? Porque ser professor é ter vocação aliada à dedicação, 

paciência, persistência. É saber cativar, inspirar, educar e acima de tudo amar! A todos 

vocês que dedicam sua vida a nobre missão e distinta profissão...um feliz dia do 

professor! Um grande abraço! Obrigada!” Em seguida o Presidente foi informado que 

estava inscrito o Vereador Roberto Arenhart (Betinho), concedendo-lhe a palavra, o 

Vereador assim se pronunciou: “Primeiramente gostaria de parabenizar o município de 

Santa Terezinha de Itaipu que semana passada realizou a I Conferência Municipal dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência, evento que discute desafios e propostas para as 
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pessoas com deficiência de nosso município e com isso registrar a presença dos 

Vereadores Waner e Mauro que estiveram representando esta Casa de Leis, no evento. 

Gostaria de relembrar minha fala nesse evento, sobre os procedimentos gerais para 

avaliação, diagnósticos e efetivação de um laudo comprovando a determinada 

deficiência. Esta fala talvez tenha causado algum mal-entendido ou promovido discussão 

juntamente com colocações feitas por outros participantes no evento (pais, professores 

e demais pessoas presentes). No intuito de sanar suas dúvidas, expor suas angústias e 

buscar soluções. E com essa situação toda fui buscar informações acerca do assunto. 

Procurei a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, a Associação Pestalozzi e fiz uma 

conversa com o Saber Instituto de Neuroaprendizagem (clínica de especialidades 

particular). As instituições têm em seu quadro profissionais especializados, que buscam 

através das várias consultas, avaliações e acompanhamentos concluir seus diagnósticos 

e dar continuidade aos tratamentos dos pacientes. Obrigado! ” Em seguida o Vereador 

Waner solicitou questão de ordem e se pronunciou da seguinte maneira: “Senhor 

Presidente, senhores vereadores e vereadoras, gostaria de agradecer a presença de 

todos! Sobre a questão autista, foi muito bem elaborado é uma questão muito relevante 

o diagnóstico precoce...precisamos fazer esse acompanhamento, precisa-se criar 

políticas públicas. Conversei com o presidente Sr. Valdir Sauthier, para convidar um 

profissional da área para nos dar esclarecimentos sobre esse assunto. Quero endossar as 

palavras da vereadora Rosemeri, parabenizando a todos os professores e também a 

professora Varnise, que me deu aula e hoje estou aqui representando o município, na 

função de vereador. Isso me emociona muito! Agradeço! Na sequência o Vereador Galo 

também solicitou questão de ordem, no que lhe foi concedido a palavra, pronunciando-

se da seguinte forma: “Senhor Presidente, senhores vereadoras, senhoras vereadores, 

cumprimentando a vereadora licenciada, Margarete, hoje Diretora do Centro de 

Especialidades da Saúde, um cumprimento a vereadora Rosemeri, ao professor Beto, 

lembrando que estaremos amanhã comemorando o dia dos mestres. Não chegamos a 

lugar nenhum sem passar pelos professores e para complementar, graças a Deus temos 

uma Prefeita muito sensível na questão de deficiências, dos autistas, se conseguirmos 

diagnosticar o problema no começo, conseguiremos juntos ajudar.  Quero aqui 

cumprimentar também a Professora Varnise, representando todos os professores e 
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professoras e também cumprimentar demais munícipes que vieram! Parabéns ao dia 

dos professores, obrigado presidente. ” Não havendo mais Vereadores inscritos o Senhor 

Presidente solicitou ao Vereador Mauro que realizasse o registro e agradecesse a 

presença de todos os que estiveram nesta Sessão.  Em seguida, agradeceu aos 

funcionários desta Casa e convidou a todos os Vereadores (as) e presentes para a Sessão 

Extraordinária exclusiva que se realizaria na sequência, para apreciação e 2ª discussão 

do Projeto de Decreto Legislativo Nº 01/2021, declarando 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. 


