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Ata da 3ª Sessão, da 10ª Reunião Ordinária, da 1ª Sessão 

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

dezembro de 2021. 

 

                                     Presidente:            VALDIR SAUTHIER 

                                     Vice-Presidente:  CARLOS BECKER  

                                     Secretários:           MARIA ISOLDI SCHAFER 

         ELIEZER DAL PONT (TITI) 

                                                        

Aos nove 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) 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 

pequeno expediente e colocou em discussão a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 

07 de dezembro de 2021, ninguém se manifestando foi considerada aprovada, seguindo 

assinada pela Mesa Diretora. Em seguida o Senhor Presidente solicitou à 1ª Secretária 

que fizesse a leitura das matérias constantes no expediente, conforme segue: Proposição 

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

Finanças e Orçamento; Educação, Saúde e Assistência Social; Agricultura e Meio 

Ambiente ao Projeto de Lei Nº 39/2021, sendo o referido projeto 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; Educação, Saúde e 

Assistência Social; Obras, Urbanismo e Serviços Públicos; Agricultura e Meio Ambiente, 

sendo o referido projeto incluso na pauta da Ordem do Dia desta Sessão para 1ª 

discussão e votação. Em seguida o senhor Presidente foi informado pela 1ª Secretária 

que não havia mais matérias no expediente desta sessão. Não havendo mais matérias o 
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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 cumprimentou todos os 

vereadores(as) e comunidade presente, comunicando a todos sobre a visita feita no 

Terminal Turístico, juntamente com a Prefeita Municipal e demais Vereadores(as) e 

Secretários. A reinauguração será no dia 16 de dezembro às 18h30min. Comentou 

também sobre a abertura do Natal na praça do Paço Municipal de Santa Terezinha de 

Itaipu, dia 11 de dezembro as 20h30min. Reforçou o convite para o bazar do Meu 

Cantinho no sábado. Agradeceu ao Presidente e demais que se faziam presentes e 

desejou boa noite a todos.  Em seguida o Presidente foi informado que estava inscrito  o 

Vereador Waner. O Vereador cumprimentou o Presidente e demais vereadores, 

parabenizou a todos os envolvidos na reforma do Terminal Turístico, agradeceu ao 

Executivo sobre a campanha de castração de animais (castramóvel), a arrecadação de 

rações através do Provopar, que será entregue as entidades protetoras. Também em 

contato com o setor administrativo da Câmara Municipal sobre a licitação das obras do 

Centro Novo, averiguou a existência de um erro em uma publicação do Diário Oficial, que 

não poderá ser modificado por questões técnicas, mas que não influenciam na execução 

da obra. Agradeceu a oportunidade de expor sua opinião. Em seguida a 1ª Secretária 

informou que não havia mais Vereadores inscritos. Não havendo mais Vereadores 

inscritos, declarou aberta a Ordem do Dia desta Sessão e solicitou à 1ª Secretária a 

leitura das matérias em pauta. Leitura em 2ª. Discussão do Projeto de Resolução nº 

01/2021, de autoria da Mesa Diretora, que: DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA 

CRIAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL PARA REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS, colocado em discussão, em seguida em votação, ninguém se 

manifestando foi considerado aprovado em todos os seus artigos por unanimidade de 

votos dos Vereadores, e pelo mesmo não ter recebido voto contrário e não ter recebido 

emendas, foi dispensado da 3ª. Discussão e Votação, sendo determinado pelo Presidente 

que se promulgue pela Mesa Diretora e publique-se.  Leitura em 1ª. Discussão do Projeto 

de Lei nº 39/2021, de autoria do Executivo Municipal, que:  dispõe sobre a autorização 
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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$ 1.211.300,00 (Um 

milhão, duzentos e onze mil e trezentos reais), colocado em discussão artigo por artigo, 

em seguida em votação, ninguém se manifestando foi aprovado em todos os seus artigos 

por unanimidade de votos dos Vereadores, sendo determinado pelo Presidente que 

fosse incluído na pauta da Ordem do Dia da próxima Sessão para a 2ª discussão e 

votação. Leitura em 1ª. Discussão do Projeto de Lei nº 40/2021, de autoria do Executivo 

Municipal, 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$ 1.593.363,67 (Um milhão, quinhentos e noventa e três mil, 

trezentos e sessenta e três reais e sessenta e sete centavos), colocado em discussão 

artigo por artigo, em seguida em votação, ninguém se manifestando foi aprovado em 

todos os seus artigos por unanimidade de votos dos Vereadores, sendo determinado 

pelo Presidente que fosse incluído na pauta da Ordem do Dia da próxima Sessão para a 

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. 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) pela 

presença e ao público presente. Na sequência convidou a todos para a próxima Sessão 

Ordinária, que se realizará no dia 14 de dezembro de 2021, terça-feira, às 19h30min. 

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. 


