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Ata da 2ª Sessão, da 9ª Reunião Ordinária, da 1ª Sessão 

Legislativa, da 10ª Legislatura, realizada no dia 09 de 

novembro de 2021. 

 

                                     Presidente:            VALDIR SAUTHIER 

                                     Vice-Presidente:  CARLOS BECKER  

                                     Secretários:           MARIA ISOLDI SCHAFER 

         ELIEZER DAL PONT (TITI) 

                                                        

Aos nove 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. 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 a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 04 de 

novembro 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, conforme segue: Correspondências do Executivo: Leitura da Mensagem Nº 

039/2021, protocolada sob o Nº 182/2021, que encaminha o Projeto de Lei Nº 34/2021, 

sendo este, encaminhado às Comissões Técnicas para análise e parecer. Leitura da 

Mensagem Nº 040/2021, protocolado sob o Nº 183/2021, que encaminha o Projeto de 

Lei Nº 35/2021. Proposição dos Vereadores: Leitura da Moção de Aplauso Nº 02/2021, 

de autoria do Vereador Carlos Becker, com o apoio dos demais Vereadores, nos 

seguintes termos: MOÇÃO DE APLAUSO, a fim de deixar registrado junto a este Poder 

Legislativo e ao Executivo Municipal nossa homenagem e reconhecimento a um dos 

expoentes da família Nandi, nesse ato se referindo ao pioneiro IVO NANDI, que faleceu 
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em 13/09/2021, quando estava prestes a completar 91 anos de idade, cuja família se 

instalou em nosso município em 1954.” Concluída a leitura da Moção, o Presidente 

colocou em discussão, ninguém se manifestando, foi colocado em votação, sendo 

aprovado por unanimidade de votos dos Vereadores a Moção de Aplauso Nº 02/2021. 

Na sequência, o Presidente solicitou a Assessoria desta Casa de Leis, que encaminhasse 

cópia da referida Moção, ao Executivo Municipal.  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 

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

Vereadoras, população que nos honra com a sua presença, quero simplesmente 

comentar, senhor presidente, que graças a Deus ontem a empresa Caravaggio, conseguiu 

finalizar a pintura da nossa nova trincheira. Agora só está esperando a liberação do DER, 

que provavelmente deve, esta semana, estar fiscalizando para que seja liberada aquela 

obra, que a população está nos cobrando muito. Acho que mais uma semana estará 

liberado todo aquele trecho, para que todos usem. Quero aqui agradecer a presença de 

toda a família Nandi, uma vez que está sendo homenageada. Parabenizar o Vereador 

Becker pela linda atitude de homenagear seu Ivo Nandi, saudoso Ivo Nandi. Quem não 

conhecia o seu Ivo em Santa Terezinha, eu lembro o tempo que eu era boia fria e recebia 

o pagamento lá na mercearia dele, eu me recordo muito bem. Então parabéns a toda a 

família Nandi, uma linda homenagem, pessoa que realmente é merecedora de toda essa 

honra. Obrigado a todos.” Em seguida, a 1ª Secretária informou que o Vereador Eliezer 

Dal Pont (Titi) também estava inscrito. Da tribuna, cumprimentou a todos e solicitou ao 

Senhor Presidente que fossem tiradas cópias do Projeto de Lei por ele protocolado, e 

que fosse entregue para todos os Vereadores(as). Também cumprimentou a família 

Nandi pela história de luta e pioneirismo em nosso município. Agradecendo, desejou boa 

noite a todos. 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 
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discussão, do Projeto de Lei nº 28/2021, de autoria do Executivo Municipal, que 

ADEQUA OS ANEXOS QUE COMPÕE A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O 

EXERCÍCIO DE 2022, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Colocado em discussão, 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, e pelo mesmo não ter 

sofrido emendas e nem ter recebido voto contrário, foi dispensado da 3ª discussão e 

votação, sendo encaminhado à 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). Em seguida convidou a todos para a próxima 

Sessão Ordinária, que se realizará no dia 11 de novembro de 2021, quinta-feira, no 

horário regimental, às 19h30min. Em tempo, solicitou aos Vereadores (as) que 

permanecessem ao término da Sessão, para que em Comissões Reunidas, procedessem a 

análise, designação de relatoria e parecer aos projetos de lei lidos nesta Sessão. Em 

seguida 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, 

_______________ (Luciani Heindrickson da Silva), Assistente Administrativo, resumi e a 

lavrei. 


