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Ata da 1ª Sessão, da 9ª Reunião Ordinária, da 1ª Sessão 

Legislativa, da 10ª Legislatura, realizada no dia 04 de 

novembro de 2021. 

 

                                     Presidente:            VALDIR SAUTHIER 

                                     Vice-Presidente:  CARLOS BECKER  

                                     Secretários:           MARIA ISOLDI SCHAFER 

         ELIEZER DAL PONT (TITI) 

                                                        

Aos quatro dias do mês de novembro 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: Carlos Becker, 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. Antes do início 

da Sessão o Presidente solicitou à primeira Secretária que fizesse a leitura de um 

comunicado, o qual tratou de informar a recondução ao cargo de Vereador e Vice-

Presidente da Mesa Diretora, do Senhor Carlos Becker que havia se licenciado por 

motivo de doença. Reassumindo assim suas atribuições, bem como, ficando 

automaticamente reconduzido às Comissões Técnicas às quais fazia parte. Em seguida, o 

Senhor Presidente aproveitou o momento para agradecer o empenho e a dedicação do 

Vereador suplente Roberto Arenhart (Betinho) durante o período em que esteve no 

exercício da vereança. 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 Carlos Becker. Em seguida o Senhor Presidente declarou 

aberto o expediente e colocou em discussão a Ata da Sessão Extraordinária realizada no 

dia 25 de outubro de 2021, ninguém se manifestando foi considerada aprovada, 

seguindo assinada pela Mesa Diretora. Na sequência, 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 016/2021 – Depto. Contábil, do Executivo Municipal, protocolado 
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sob o Nº 173/2021, sendo informado pelo Presidente que ficaria à disposição dos 

Vereadores na Secretaria. Leitura do Ofício Nº 018/2021 – Depto. Contábil, do Executivo 

Municipal, protocolado sob o Nº 174/2021, sendo informado pelo Presidente que ficaria 

à disposição dos Vereadores na Secretaria. Correspondências de Terceiros: Leitura do 

Ofício Nº 240/2021, da ACAMOP - Associação das Câmaras de Vereadores do Oeste do 

Paraná, protocolado sob o Nº 177/2021, sendo informado pelo Presidente que ficará à 

disposição dos Vereadores na secretaria. Proposição dos Vereadores: Leitura do Parecer 

das Comissões Reunidas de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei 

Nº 28/2021, sendo o referido projeto de lei 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 Carlos Becker estava inscrito. 

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

“Boa noite Senhor Presidente, nobres Vereadores e Vereadoras, público aqui presente. 

Com a graça de Deus estou retornando hoje à Câmara de Vereadores. Agradeço ao 

Roberto Arenhart por ter me substituído à altura durante esses sessenta dias que se 

passaram, agora sei que posso contar com os nobres Vereadores se precisar me afastar 

novamente. Conto com todos daqui pra frente, pois, ainda não estou cem por cento, mas 

graças a Deus e às orações de tantas pessoas estou me recuperando bem. Deus abençoe 

a todos e vou continuar a trabalhar para o melhor do nosso Município.” Encerrando 

assim seu pronunciamento. Na sequência o Presidente foi informado que o Vereador 

Galo estava inscrito, concedendo-lhe a palavra. O Vereador Galo, da tribuna, se 

manifestou nos seguintes termos: “Senhor Presidente, senhoras Vereadoras, senhores 

Vereadores, quero cumprimentar nosso Vereador licenciado Claudio Schutz, hoje 

Secretário de Indústria e Comércio e também o suplente de Vereador Betinho, agradecer 

a presença do ex Vereador e ex Presidente dessa Casa de Leis, Rogério Matendal.  Quero 

aqui senhor Presidente agradecer muito ao trabalho do Beto, que nesses dois meses 

junto a essa Câmara de Vereadores participou ativamente das discussões políticas e dos 

projetos. Isso é muito importante para o município. Obrigado por ter comparecido e ter 
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nos ajudado muito. Quero também agradecer primeiramente a Deus e agradecer o 

retorno do nosso amigo Carlos Becker, você sabe o carinho que temos por você. É muito 

importante estar de volta nesta Casa de Leis, uma vez que sempre participa de todas as 

discussões políticas. Quero, além disso, parabenizar o Carlos Becker que está de 

aniversário hoje, muitos anos de vida e que Deus continue te abençoando. Quero ainda, 

senhor Presidente, parabenizar toda nossa equipe de saúde, o secretário Fabio, que 

agora encerrou o Outubro Rosa, apesar de dois anos de pandemia, aos poucos foi 

superado todas as dificuldades. Agradeço também a nossa Prefeita Karla, agora 

conseguimos retomar algumas cirurgias que estavam paradas devido a pandemia e com 

recursos próprios do Município. Esse mês iniciou o nosso Novembro Azul, que visa 

conscientizar os homens e que se essa doença for confirmada com antecedência a cura é 

de noventa por cento. Obrigado Boa noite a todos.” Em seguida, foi informado que o 

Vereador Eliezer Dal Pont (Titi) estava inscrito. Concedendo-lhe a palavra, o Vereador, 

da Tribuna assim se manifestou: “Boa noite a todos da Mesa Diretora, agradeço a 

presença de todos, do Vereador licenciado Betinho e ex Vereador Rogério Matendal que 

foi presidente desta Casa, em relação a um projeto de lei de minha autoria e que está no 

jurídico, sobre as bíblias nos colégios do nosso Município, gostaria de pedir que fosse 

dado prioridade, para discutir em plenário. Senhor Presidente, obrigado. Uma boa noite 

a todos.” Em seguida, 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 28/2021, encaminhado pela Mensagem do Executivo Municipal nº 

034/2021, que: ADEQUA OS ANEXOS QUE COMPÕE A LEI DE DIRETRIZES 

ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”. 

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

votação, sendo o Projeto de Lei nº 28/2021, 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 
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sessão, bem como, agradeceu a todos os Vereadores (as) pela. Em seguida convidou a 

todos os Vereadores (as) para a próxima Sessão Ordinária, que se realizará no dia 09 de 

novembro de 2021, terça-feira, no horário regimental, às 19h30min. Em seguida desejou 

boa noite, 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. 


