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Ata da 3ª Sessão, da 3ª Reunião Ordinária, da 2ª Sessão 

Legislativa, da 10ª Legislatura, realizada no dia 12 de abril de 

2022. 

 

                                     Presidente:            VALDIR SAUTHIER 

                                     Vice-Presidente:  CARLOS BECKER  

                                     Secretários:           MARIA ISOLDI SCHAFER 

         ELIEZER DAL PONT (TITI) 

                                                        

Aos doze dias do mês de abril 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 Ordinária realizada no dia 07 de abril 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 120/2022-GAB/PMSTI, do 

Executivo Municipal, protocolado sob o Nº 089/2022, em data de 12 de abril de 2022,  

ficando à disposição dos Vereadores na Secretaria. Neste momento o Vereador Eliezer 

(Titi), em razão ao exposto no ofício 120/2022, solicitou ao Presidente para que se 

buscasse a seguinte informação complementar: desde que ano o Médico Dr. Carlos 

Alberto Martins Araujo, vem prestando serviços ao município na modalidade de 

contrato, sendo respondido pelo Presidente que a Assessoria desta Casa iria buscar tal 

informação. Proposição dos Vereadores: Leitura da Indicação nº 07/2022, de autoria do 

Vereador Evandro Perin, que propõe a realização de estudos visando a construção de 
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um redutor de velocidade na rua do Magistério, 1280, defronte ao portão principal da 

Escola Municipal Alexandre Zilli Neto, sendo esta Indicação encaminhada a quem de 

direito. E leitura da Indicação nº 08/2022, autoria da Vereadora Rosemeri dos Santos 

Finatto, que propõe a realização de estudos e a execução de medidas que venham a 

resolver os problemas de inundações na calçada, atingindo também algumas residências 

e estabelecimentos comerciais na rua 1º de Maio, próximo à esquina da rua das 

Comunicações, sendo esta Indicação encaminhada 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, e estando 

devidamente inscrito, fez uso da palavra o Vereador Valter Larssen (Galo), assim se 

pronunciando na tribuna: Senhor Presidente, Senhores(as) Vereadores(as), Ex- 

Vereador Rogério Matendal; Ex-Vereadora Luiza Benedet Kalichevski, Vereadora 

licenciada Margarete, hoje Diretora Municipal de Especialidades, Secretário de Esportes 

Rêmulo, demais servidores público e lideranças da comunidade e servidores públicos, a 

todos o nosso muito obrigado por prestigiarem esta sessão. O Vereador “Galo”, também 

enalteceu sobre um grande evento ocorrido no último final de semana em nosso 

município, tratando-se do “Torneio Internacional de Bocha”, que contou com jogadores 

da região oeste do Paraná e do Paraguai, sendo prestigiado pelas pessoas de nossa 

cidade aficionadas a esta modalidade esportiva. Por fim, o Vereador Valter (Galo), 

reportou a todos os Vereadores e presentes a esta sessão, sobre a abertura nesta noite 

da Feira do Peixe vivo, sendo importante prestigiar este evento já tradicional do 

município, finalizou desejando boa noite a todos. 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. Leitura em 2ª. Discussão do 

Projeto de Lei nº 15/2022, encaminhado pela mensagem Nº 014/2022, que dispõe 

sobre a autorização para a abertura de Crédito Adicional Suplementar na Lei nº 

1.939/2021 de 27 de Dezembro de 2021, LOA - Lei Orçamentária Anual para 2022, no 

valor de R$ 1.744.618,57 (Um milhão, setecentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e 

dezoito reais e cinquenta e sete centavos). Colocado em discussão, ninguém se 
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manifestando foi colocado em votação, sendo o Projeto de Lei nº 15/2022, aprovado em 

todos os seus artigos por unanimidade de votos dos Vereadores e pelo mesmo não haver 

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

votação, sendo determinado o seu encaminhamento à Senhora Prefeita para sanção. E 

leitura em 2ª. Discussão do Projeto de Lei nº 16/2022, encaminhado pela mensagem 

015/2022, que dispõe sobre a autorização para a abertura de Crédito Adicional Especial 

na Lei nº 1.939/2021 de 27 de Dezembro de 2021, LOA - Lei Orçamentária Anual para 

2022, no valor de R$ 1.120.276,49 (Um milhão, cento e vinte mil, duzentos e setenta e 

seis reais e quarenta e nove centavos). Colocado em discussão, ninguém se manifestando 

foi colocado em votação, sendo o Projeto de Lei nº 16/2022,  aprovado em todos os seus 

artigos por unanimidade de votos dos Vereadores e pelo mesmo não haver sofrido 

emendas e nem recebido voto contrário, foi dispensado da 3ª. discussão e votação, 

sendo determinado o seu encaminhamento à Senhora Prefeita para sanção. Em seguida, 

a 1ª Secretária informou 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 Presidente  solicitou ao 

Vereador Valter Larsen (Galo), para que fizesse o agradecimento e registro das 

lideranças que prestigiaram esta sessão, que na ordem de chegada a esta Câmara 

assinaram a lista de presença, assim seguindo: Alcemar C. da Silva; Luiza Benedet 

Kalichevski; Elda Vicenzi; Rêmulo Ramalho; Fábio Henrique Affonso; José Daniel 

Manenti; Regina de Antony; Antônia Aparecida Lemos; Clodoaldo de Cesaro Cavaler; 

Nuria Leite; Rogério Matendal; Diony C. Vitorassi Lovera; Marli Angela Fois; Eliane 

Pereira de Souza; Wellen Devila; e Liziane Diedrich. Retornando a palavra ao Presidente 

o mesmo agradeceu aos funcionários desta Casa que deram suporte a esta sessão e 

convidou a todos os presentes para a próxima Sessão Ordinária, que se realizará no dia 

14 de abril, 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, ________________ (Pedro Nandi), 

Diretor, resumi e a lavrei. 


