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Ata da 1ª Sessão, da 1ª Reunião Extraordinária, da 2ª Sessão 

Legislativa, da 10ª Legislatura, realizada no dia 19 de janeiro 

de 2022. 

 

                                     Presidente:            VALDIR SAUTHIER 

                                     Vice-Presidente:  CARLOS BECKER  

                                     Secretários:           MARIA ISOLDI SCHAFER 

                                                                       ELIEZER DAL PONT (TITI) 

                                                        

Aos dezenove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, 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, Rosemeri dos Santos Finatto, Valdir Sauthier, Valter 

Larssen e Waner Xavier da Silva. Às quinze horas, havendo quorum o Senhor Presidente 

Valdir Sauthier declarou em nome de Deus aberta esta Sessão Extraordinária, em 

seguida em cumprimento a disposição regimental, determinou a leitura de um trecho 

Bíblico, que foi lido na Tribuna pelo Vereador Eliezer Dal Pont.  Em seguida o Senhor 

Presidente declarou aberto o expediente e colocou em discussão a Ata da Sessão 

Extraordinária realizada no dia 24 de dezembro de 2021, ninguém se manifestando foi 

considerada aprovada, seguindo assinada pela Mesa Diretora. Ato seguinte o Presidente 

Valdir Sauthier, declarou aberto o Pequeno Expediente e solicitou a 1ª Secretária a 

leitura das matérias do expediente, conforme segue: Proposição do Executivo: Leitura da 

mensagem 001/2022 referente ao Projeto de Lei nº 01/2022, protocolado nesta Casa de 

Leis sob o nº 005/2022, que autoriza revisão geral salarial  anual aos inativos, 

pensionistas, agentes políticos e servidores públicos municipais não abrangidos pela lei 

complementar nº 241/2022 e 242/2022, e dá outras providências; Leitura da 

mensagem 003/2022 referente ao Projeto de Lei nº 02/2022, protocolado nesta Casa de 

Leis sob o nº 007/2022, que altera as leis municipais nº 1.922/2021,  de 18 de outubro 

de 2021 – plano plurianual para o período de 2022 a 2025, lei nº 1.912/2021, de 15 de 

junho de 2021 – lei de diretrizes orçamentárias para 2022  e lei nº.  1.939/2021, de 27 

de dezembro de 2021 – lei orçamentária anual para 2022, Crédito Adicional 



 2

Suplementar de R$ 1.362.456,47 (Um milhão, trezentos e sessenta e dois mil, 

quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos). ; Leitura da mensagem 

004/2022 referente ao Projeto de Lei nº 03/2022, protocolado nesta Casa de Leis sob o 

nº 008/2022, que altera as leis municipais nº 1.922/2021,  de 18 de outubro de 2021 – 

plano plurianual para o período de 2022 a 2025, lei nº 1.912/2021, de 15 de junho de 

2021 – lei de diretrizes orçamentárias para 2022  e lei nº.  1.939/2021, de 27 de 

dezembro de 2021 – lei orçamentária anual para 2022, Crédito Adicional Especial de 

R$ 9.661.246,94 (Nove milhões, seiscentos e sessenta e um mil, duzentos e quarenta e 

seis reais e noventa e quatro centavos). Leitura da mensagem 005/2022 referente ao 

Projeto de Lei nº 04/2022, protocolado nesta Casa de Leis sob o nº 009/2022, que fixa a 

remuneração dos membros do conselho tutelar de Santa Terezinha de Itaipu – PR, e da 

outras providências; Leitura da Justificativa referente ao Projeto de Lei nº 05/2022, de 

autoria da Mesa Diretora, protocolado nesta Casa de Leis sob o nº 010/2022, que 

autoriza reposição salarial dos Servidores, Vereadores e do Presidente da Câmara de 

Santa Terezinha de Itaipu/PR; Leitura da mensagem 002/2022 referente ao Projeto de 

Lei Complementar nº 01/2022, protocolado nesta Casa de Leis sob o nº 006/2022, que 

dispõe sobre a realização de serviços extraordinários por Enfermeiros, Técnicos de 

Enfermagem e Auxiliares de Enfermagem para atender as situações excepcionais e 

temporárias de enfrentamento à Covid-19 e Epidemia do vírus H3N2, e altera Leis 

Complementares. O Presidente, tendo em vista que os Projetos de Leis de números 01, 

02, 03, 04/2022 e Projeto de Lei Complementar 01/2022 foram solicitados pelo 

Executivo Municipal sua apreciação em Regime de Urgência,  considerando ainda que os 

Nobres Vereadores(as) receberam cópias das referidas matérias para prévio 

conhecimento, sugeriu a suspensão da Sessão por 30 minutos para que em Comissões 

Reunidas efetuassem a análise e parecer aos Projetos ora mencionados, oportunidade 

em que houve parecer favorável da relatoria, tais projetos pudessem ser apreciados 

nesta Sessão Extraordinária. Colocando em discussão e votação a suspensão da Sessão 

em andamento, foi aprovado por unanimidade por todos os Vereadores. Sendo assim 

determinado a suspensão de imediato. Reaberta a Sessão, constatado que todas as 

proposições receberam pareceres favoráveis de todas as Comissões Reunidas, 

oportunidade em que o Presidente pediu para a 1ª Secretária que fizesse a leitura das 
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redações. Leitura do Parecer apresentado pelas Comissões Reunidas de Justiça e 

Redação; Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº 01/2022, sendo este projeto incluso 

na 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 

Serviços Públicos e de Educação, Saúde e Assistência Social ao Projeto de Lei nº 02/2022, 

sendo este projeto incluso na Ordem do Dia desta sessão para 1ª. Discussão e Votação. 

Leitura do Parecer das Comissões Reunidas de Justiça e Redação; Finanças e Orçamento; 

Industria, Comércio e Turismo; Educação, Saúde e Assistência Social ao Projeto de Lei nº 

03/2022, sendo este projeto incluso na 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 Serviços Públicos e de Educação, Saúde e Assistência 

Social ao Projeto de Lei nº 04/2022, sendo este projeto incluso na Ordem do Dia desta 

sessão para 1ª. Discussão e Votação. Leitura do Parecer das Comissões Reunidas de 

Justiça e Redação; Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº 05/2022, sendo este 

projeto incluso na Ordem do Dia desta sessão para 1ª. Discussão e Votação. Leitura do 

Parecer das Comissões Reunidas de Justiça e Redação; Finanças e Orçamento e de 

Educação, Saúde e Assistência Social ao Projeto de Lei Complementar nº 01/2022, sendo 

este projeto incluso na Ordem do Dia desta sessão para 1ª. Discussão e Votação. Em 

seguida a 1ª. Secretária informou que não constavam mais matérias no expediente desta 

sessão. Não havendo mais matérias no expediente o Senhor Presidente, declarou aberta 

a Ordem do Dia desta Sessão Extraordinária e solicitou a 1ª Secretária a leitura das 

matérias em pauta, assim seguindo: Leitura em 1ª. Discussão do Projeto de Lei nº 

01/2022, encaminhado pela Mensagem do Executivo Municipal 001/2022 protocolado 

nesta Casa de Leis sob o nº 005/2022, que autoriza revisão geral salarial  anual aos 

inativos, pensionistas, agentes políticos e servidores públicos municipais não abrangidos 

pela lei complementar nº 241/2022 e 242/2022, e dá outras providências. Colocado em 

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

Projeto de Lei nº 01/2022, 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 02/2022, 

encaminhado da mensagem 003/2022 protocolado nesta Casa de Leis sob o nº 
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007/2022, que altera as leis municipais nº 1.922/2021, de 18 de outubro de 2021 – 

plano plurianual para o período de 2022 a 2025, lei nº 1.912/2021, de 15 de junho de 

2021 – lei de diretrizes orçamentárias para 2022 e lei nº.  1.939/2021, de 27 de 

dezembro de 2021 – lei orçamentária anual para 2022, Crédito Adicional Suplementar 

de R$ 1.362.456,47 (Um milhão, trezentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e 

cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos). Colocado em discussão artigo por 

artigo, ninguém se manifestando foi colocado em votação, sendo o Projeto de Lei nº 

02/2022, 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 03/2022, encaminhado pela da mensagem 

004/2022 protocolado nesta Casa de Leis sob o nº 008/2022, que altera as leis 

municipais nº 1.922/2021, de 18 de outubro de 2021 – plano plurianual para o período 

de 2022 a 2025, lei nº 1.912/2021, de 15 de junho de 2021 – lei de diretrizes 

orçamentárias para 2022  e lei nº.  1.939/2021, de 27 de dezembro de 2021 – lei 

orçamentária anual para 2022, Crédito Adicional Especial de R$ 9.661.246,94 (Nove 

milhões, seiscentos e sessenta e um mil, duzentos e quarenta e seis reais e noventa e 

quatro centavos). Colocado em discussão artigo por artigo, ninguém se manifestando foi 

colocado em votação, sendo o Projeto de Lei nº 03/2022, 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. Discussão do Projeto de Lei nº 

04/2022, encaminhado pela da mensagem 005/2022 protocolado nesta Casa de Leis sob 

o nº 009/2022, que que fixa a remuneração dos membros do conselho tutelar de Santa 

Terezinha de Itaipu – PR, e da outras providências. Colocado em discussão artigo por 

artigo, ninguém se manifestando foi colocado em votação, sendo o Projeto de Lei nº 

04/2022, 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. 

Discussão do Projeto de Lei nº 05/2022, encaminhado pela Justificativa da Mesa 

Diretora e protocolado nesta Casa de Leis sob o nº 010/2022, que autoriza reposição 

salarial dos Servidores, Vereadores e do Presidente da Câmara de Santa Terezinha de 

Itaipu/PR. Colocado em discussão artigo por artigo, ninguém se manifestando foi 

colocado em votação, sendo o Projeto de Lei nº 05/2022, aprovado em todos os seus 
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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 Complementar nº 01/2022, encaminhado pela Mensagem nº 006/2022, do 

Executivo Municipal que dispõe sobre a realização de serviços extraordinários por 

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem e Auxiliares de Enfermagem para atender as 

situações excepcionais e temporárias de enfrentamento à Covid-19 e Epidemia do vírus 

H3N2, e altera Leis Complementares Colocado em discussão artigo por artigo, ninguém 

se manifestando foi colocado em votação, sendo o Projeto de Lei Complementar nº 

01/2022, 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. 

Em seguida a 1ª Secretária informou que não havia mais deliberações constantes na 

Ordem do Dia. E não havendo mais matérias o Senhor Presidente Valdir Sauthier, 

agradeceu a presença de todos e convocou os Vereadores e Vereadoras para a próxima 

Sessão Extraordinária que se realizará, amanhã dia 20 de janeiro de 2022, quinta-feira, 

às 15h, tendo como pauta 2ª Discussão e Votação dos Projetos de Lei Nºs 01, 02, 03, 04 e 

05/2022 e Projeto de Lei Complementar Nº 01/2022. Em seguida deu por encerrada 

esta sessão, desejando a todos um bom final de tarde, mandando que se lavrasse a 

presente ata que, após aprovada, segue assinada pela Mesa Diretora. Eu, __________________ 

(Paulo Roberto de Freitas), Assessor Legislativo, resumi e a lavrei. 


