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Ata da 1ª Sessão, da 10ª Reunião Ordinária, da 1ª Sessão 

Legislativa, da 10ª Legislatura, realizada no dia 02 de 

dezembro de 2021. 

 

                                     Presidente:            VALDIR SAUTHIER 

                                     Vice-Presidente:  CARLOS BECKER  

                                     Secretários:           MARIA ISOLDI SCHAFER 

         ELIEZER DAL PONT (TITI) 

                                                        

Aos dois dias do mês de dezembro 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). Foi registrado e justificado a ausência do Vereador 

Waner Xavier da Silva que se ausentou para tratamento 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 Extraordinária realizada no dia 18 de novembro 

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 de Terceiros: Leitura do Ofício Nº 003/2021, da 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Estado do Paraná, 

protocolado sob o Nº 195/2021, ficando à disposição dos Vereadores na Secretaria. 

Leitura do Edital de convocação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro - MDB, 

protocolado sob o Nº 196/2021, ficando à disposição dos Vereadores na Secretaria.  

Proposição dos Vereadores: Leitura da Justificativa do Projeto de Resolução Nº 01/2021, 

protocolado sob o Nº 197/2021, de autoria da Mesa Diretora, sendo o referido projeto 

encaminhado às Comissões Técnicas para análise e parecer. Leitura da Indicação Nº 
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63/2021, de autoria da Vereadora Rosemeri Finatto, 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 Rua Bahia, bairro Parque dos Estados, no trecho 

compreendido entre as Ruas: Gabriel Hoepers e Rosalino Acordi, sendo determinado 

pelo 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 a Vereadora 

Rosemeri estava inscrita, concedendo-lhe a palavra, da tribuna a Vereadora 

cumprimentou o Presidente, Vereadores (as) e demais presentes e convidou a todos 

para se fazerem presentes no bazar da entidade Meu Cantinho, que se realizará no dia 

onze de dezembro, sábado, a partir das oito horas da manhã, no salão de festas da Igreja 

Matriz de Santa Terezinha de Itaipu. Solicitou a todos que se empenhassem na 

divulgação e na presença, agradecendo a palavra, encerrou assim sua fala. Na sequência 

devidamente inscrito, o Vereador Valter Larssen, da tribuna, também cumprimentou a 

todos os presentes, o Presidente e demais Vereadores (as), reforçou o convite realizado 

pela Vereadora Rosemeri, em relação ao bazar do Meu Cantinho e na sequência 

informou que a Prefeita Karla Galende estava em viagem a Curitiba para assinar o 

convênio referente a continuidade das obras do Centro Novo e também para a 

pavimentação poliédrica da Comunidade São Pedro e Aparecidinha, que estavam tendo 

bastante problemas com o transporte escolar. Complementou dizendo que a partir da 

assinatura dos convênios, a Prefeitura dará início aos processos licitatórios para a 

realização das referidas obras. Encerrou sua fala, agradecendo a todos. Em seguida, o 

Presidente foi informado que o Vereador Eliezer Dal Pont estava inscrito, concedendo-

lhe a palavra, da tribuna, o Vereador iniciou sua fala cumprimento a todos os presentes e 

demais Vereadores (as) e deixou registrado seus parabéns ao novo Ministro do STF, 

André Mendonça, dizendo que era uma grande alegria para ele, o pastor André 

Mendonça estar assumindo essa cadeira. Em seguida, disse que gostaria de mais 
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informações e uma justificativa do porquê, da liberação dos relógios de água da 

SANEPAR, serem realizados na Prefeitura. Falou que várias pessoas vieram questionar e 

que isto já ocorre há alguns anos. Finalizou agradecendo a palavra. O Vereador Evandro 

Perin solicitando a palavra por questão de ordem, explicou que a problemática com 

relação ao controle dos hidrômetros ser feito pela Prefeitura se deve ao fato de muitos 

munícipes adquirirem um terreno de 3 ou 4 mil metros quadrados, e de forma irregular, 

venderem em lotes menores sem realizar a averbação e desmembramentos dos mesmos, 

e cada um dos novos proprietários sem saber do ocorrido, acabavam pedindo a ligação 

dos novos hidrômetros. Dessa forma, o embargo municipal se deve de forma legítima em 

respeito a legislação orgânica do município e seu gerenciamento. Não havendo mais 

Vereadores inscritos, na sequência, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia desta 

Sessão e solicitou à 1ª Secretária a leitura das matérias em pauta. O Presidente foi 

informado que não havia matérias na Ordem do Dia desta Sessão. Não havendo 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 Presidente agradeceu aos funcionários desta Casa que 

deram suporte a esta sessão, bem como, agradeceu a todos os Vereadores (as) pela 

presença. Em seguida convidou a todos os Vereadores (as) para a próxima Sessão 

Ordinária, que se realizará no dia 07 de dezembro 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. 


