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

Legislativa, da 10ª Legislatura, realizada no dia 15 de fevereiro 

de 2022. 

 

                                     Presidente:            VALDIR SAUTHIER 

                                     Vice-Presidente:  CARLOS BECKER  

                                     Secretários:           MARIA ISOLDI SCHAFER 

         ELIEZER DAL PONT (TITI) 

                                                        

Aos quinze dias do mês de fevereiro 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, Mauro Celso Veiga de Oliveira, Rosemeri dos Santos 

Finatto, Valdir Sauthier, Valter Larssen (GALO), 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 Extraordinária realizada no dia 20 de 

janeiro de 2022, 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 do Executivo: Leitura do Ofício Nº 

012/2022, do Executivo Municipal, protocolado sob o Nº 004/2022, ficando à disposição 

dos Vereadores na Secretaria. Leitura do Ofício Nº 022/2022, do Executivo Municipal, 

protocolado sob o Nº 029/2022, ficando à disposição dos Vereadores na Secretaria. 

Leitura da Mensagem Nº 06/2022, do Executivo Municipal, protocolada sob o Nº 

027/2022, que encaminhou o Projeto de Lei Nº 06/2022, sendo determinado pelo 

Presidente que se encaminhasse o referido projeto às Comissões Técnicas para análise e 

parecer. Leitura da Mensagem Nº 07/2022, protocolada sob o Nº 028/2022, que 

encaminhou o Projeto de Lei Nº 07/2022, sendo determinado pelo Presidente que se 
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encaminhasse o referido projeto para as Comissões Técnicas para análise e parecer. 

Proposição dos Vereadores: Leitura da Indicação Nº 01/2022, de autoria da Vereadora 

Rosemeri Finatto, que indica à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Santa 

Terezinha de Itaipu, Estado do Paraná, a solicitar a Secretaria de Administração do 

Município e demais órgãos competentes para que tomem as providências cabíveis 

quanto aos constantes roubos de utensílios e decorações dos túmulos, neste Município, 

de forma a inibir as atividades criminosas, reestabelecer a ordem pública e a segurança 

da população, sendo determinado pelo Presidente que se encaminhasse a quem de  

direito. Leitura da Indicação Nº 02/2022, de autoria do Vereador Eliezer Dal Pont (TITI), 

que indica à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, determinar à Secretaria de 

Obras e Serviços Públicos, para que em conjunto com o DEMUTRAN – Departamento 

Municipal de Trânsito, promovam estudos de viabilidade para a construção de um 

redutor de velocidade elevado, devidamente sinalizado, na Avenida das Orquídeas nas 

imediações do Conjunto Habitacional Nova Jerusalém sendo também oportuno que seja 

afixado nas imediações, placas com advertência a velocidade máxima no perímetro 

urbano, pois o grande fluxo de veículos tem colocado em risco a vida dos moradores e 

demais transeuntes desta estrada, sendo determinado pelo Presidente que se 

encaminhasse a quem de direito. Leitura do Requerimento nº 02/2022, de autoria do 

Vereador Valter Larssen (GALO), versando sobre qual o vínculo entre a Prefeitura e o 

médico, Dr. Carlos Alberto Martins de Araújo, sobre suas habilitações e referente ao 

contrato da Clínica Médica RS LTDA com a Prefeitura. Colocado em discussão o 

Requerimento nº 02/2022, nenhum Vereador se manifestando, foi colocado em votação, 

sendo aprovado por unanimidade de votos dos Vereadores e na sequência determinado 

seu encaminhamento a Senhora Prefeita para as devidas providências. Neste momento o 

Vereador Galo solicitou “questão de ordem” e pediu a palavra, no que foi atendido pelo 

Presidente, manifestou-se da seguinte forma: “Senhor Presidente, senhores Vereadores, 

a população que nos honra com a presença, referente ao requerimento é de 

conhecimento de todos as questões que envolveram o senhor Carlos Alberto Araújo, do 

Hospital Cataratas, por isso fiz o requerimento pedindo apoio a todos os Vereadores, 

para que tenhamos mais conhecimento e possamos repassar a toda comunidade. 

Obrigado Senhor Presidente”. Em seguida o senhor Presidente foi informado pela 1ª 
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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 a comunidade presente e assim se manifestou: “Gostaria de pontuar as 

devidas quedas de energia elétrica. Sou sabedora que na semana passada esteve em 

Curitiba a Senhora prefeita Karla Galende, o Vice Prefeito Vanio Morona, o Presidente da 

Câmara, Valdir Sauthier e a assessora jurídica Jaqueline Maia, para articular ações que 

resolvam, que vem causando muitos transtornos, estresse e prejuízos. Muitos munícipes 

me procuraram em 2021, para que se tomasse providências com relação a essa situação, 

salvo quando tivemos alguns temporais, gostaria de registrar aqui Senhor Presidente, 

perante a todos os vereadores que são testemunhas, que foram várias intervenções que 

realizei.  A última foi dia 28/01/2022, apresentei protocolo de requerimento, para que 

fosse assinado por todos os vereadores, que estão preocupados com toda essa 

problemática, e hoje eu retirei da pauta dessa sessão, devido o empenho do Poder 

Legislativo, que no momento o Presidente Valdir Sauthier estava representando todos os 

vereadores e portanto, acredito que agora será resolvido. O valor pago é alto e a 

qualidade é sofrível. Aguardamos que se resolva a queda de luz o mais breve possível. 

Obrigado Senhor Presidente.” Na sequência o Senhor Presidente foi informado que 

estava inscrito o Vereador Eliezer Dal Pont (TITI), concedendo-lhe a palavra, 

pronunciou-se nos seguintes termos: “Boa noite a todos os presentes, quero aqui relatar 

um fato que ocorreu alguns dias atrás. Quero me solidarizar com os nossos irmãos 

católicos, em Curitiba, pois um Vereador do Partido dos Trabalhadores, invadiu uma 

igreja fazendo baderna, confusão, na igreja católica. Esse Vereador invadiu pensando 

que manda, acabou com a missa. Gostaria de aproveitar Senhor Presidente, e solicitar 

que a Secretaria da Câmara fizesse um documento solicitando que enquanto não forem 

feitos esclarecimentos sobre o médico Dr. Carlos Araújo, que ele fosse afastado dos 

trabalhos do nosso município”. Em seguida foi informado que o Vereador Valter Larssen 

(GALO) estava inscrito. Concedendo-lhe a palavra, da tribuna o Vereadora assim se 

manifestou: “Gostaria de parabenizar a Prefeita Karla Galende, o Vice Prefeito Vanio 
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Morona, o Secretário de esportes Remulo, o Secretário e Vereador licenciado Claudio 

Schutz e toda a equipe do programa Mais Verão. Informamos que será feito aumento do 

muro do Cemitério, devido aos furtos e será instalado arame farpado. Sobre a Copel 

também quero registrar o preço alto e serviço péssimo. Agradecendo a nobre Vereadora 

Rosemeri que está cumprindo com seu papel no legislativo. Também andei circulando 

pela cidade e conversando com os servidores públicos que estão muito contentes com o 

aumento salarial devido a aprovação do Plano de Cargos e Salários. Obrigado senhor 

Presidente”. 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. Nesse momento, o Vereador Valter Larssen 

solicitou por “Questão de Ordem” que fosse votado a inclusão da Reunião das Comissões 

Técnicas ao término da Sessão, recebeu unanimidade dos votos. Em seguida convocou a 

permanecerem ao término da Sessão para reunião das Comissões para deliberar sobre 

os Projetos de Lei nº 06/2022 e 07/2022 ao tempo que convidou a todos para a próxima 

Sessão Ordinária, que se realizará no dia 17 de fevereiro, quinta-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. 


