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Ata da 4ª Sessão, da 3ª Reunião Ordinária, da 2ª Sessão 

Legislativa, da 10ª Legislatura, realizada no dia 14 de abril de 

2022. 

 

                                     Presidente:            VALDIR SAUTHIER 

                                     Vice-Presidente:  CARLOS BECKER  

                                     Secretários:           MARIA ISOLDI SCHAFER 

         ELIEZER DAL PONT (TITI) 

                                                        

Aos quatorze 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 pela 

Vereadora Rosemeri dos Santos Finatto. Em seguida o Senhor Presidente declarou 

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

12 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 122/2022-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. Leitura da Mensagem Nº 16/2022, que encaminhou o Projeto de Lei nº 

17/2022, que trata sobre a LDO-2023; e leitura da Mensagem nº 17/2022, que 

encaminhou o Projeto de Lei nº 18/2022,  que trata da nomenclatura de prédio público, 

como “Centro Comunitário Dona Anita”, sendo os respectivos projetos encaminhados às 

Comissões Técnicas para análise e parecer. Proposição dos Vereadores: Leitura da 

Indicação nº 09/2022, de autoria do Vereador Eliezer Dal Pont (Titi), que propõe que 
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seja encaminhada esta Indicação à análise do Grupo de Acompanhamento e Avaliação do 

PME – Plano Municipal de Educação e Conselho Municipal de Educação, para que em 

reuniões de trabalho, seja colocado em pauta para discussão e avaliação sobre a 

possiblidade de se firmar parcerias para instituir nas escolas da rede pública municipal 

de Santa Terezinha de Itaipu, ações que visem a distribuição de livros, textos e/ou 

histórias de cunho religioso, com ênfase nos conhecimentos éticos, morais, cívicos, 

geográfico e histórico de grande relevância, tratando-se de uma ação (um projeto) de 

caráter facultativo, devendo os pais ou responsáveis dar autorização expressa para que 

seus filhos ou tutelados recebam um exemplar destes livros.  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 Eliezer Dal Pont (Titi), assim se pronunciando na tribuna: “Senhor Presidente, 

Senhores(as) Vereadores(as), quero neste momento parabenizar a Prefeita Karla pela 

iniciativa em homenagear a Dona Elenita Vasconcelos Gusmão, com a denominação de 

um prédio público. Referendou esta homenagem, pois, Dona Anita, como era 

popularmente conhecida, faz por merecer esta honraria, pois ao longo do tempo 

contribuiu significativamente pelo desenvolvimento do nosso município, tendo sempre 

uma participação marcante nos eventos comunitários e políticos da nossa história”. Por 

fim, o Vereador reportou a todos os Vereadores sobre a existência de uma Lei Municipal, 

que passou pela sanção do Ex-Prefeito Cláudio, que é seu amigo. Disse que essa Lei 

vigora desde o ano de 2002, que trata da denominação da área industrial I – II e III, do 

nosso município, como: “Cidade Industrial Líbero Dal Pont”. Disse que até a presente 

data esta área não tem nenhuma identificação, razão nesta tribuna estava fazendo um 

pedido aos Vereadores e em especial a Excelentíssima Senhora Prefeita Karla Galende, 

para que determine as Secretarias de Planejamento e de Obras, a previsão de construção 

de um projeto de um portal, letreiro, ou monumento de pedra com afixação de uma 

placa em bronze ou alumínio, na entrada da área industrial. Disse ainda que se 

concretizada esta medida será muito importante, pois será uma forma de divulgação da 
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nossa área industrial à população itaipuense e principalmente para os visitantes e 

transeuntes da movimentada rodovia BR-277, concluiu o Vereador Titi. 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,  sendo o Senhor 

Presidente informado que não constavam matérias para deliberação 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 Senhor Presidente  

agradeceu a presença no Plenário da Sra. Tatiani Becker Xavier, esposa do nobre 

Vereador Waner, também registrou presença do servidor público municipal Jonathan 

(popular Capanema). Em seguida o Senhor Presidente atendendo pleito da 

Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal que se manifestou que por ocasião do 

aniversário do Município gostaria que tivesse oficializada a homenagem a Senhora 

Elenita Vasconcelos Gusmão, com a denominação de um Centro Comunitário de “Dona 

Anita”. Desta forma, o Senhor Presidente propôs aos Vereadores a convocação de Sessão 

Extraordinária, o que foi concordado por todos os Vereadores(as); Assim foi convocada 

Sessão Extraordinária para o dia 18 de abril de 2022, às 09h00, solicitou ainda as 

Comissões de Justiça e Redação; Finanças e Orçamento; e Comissão de Educação, Saúde 

e Assistência Social, para que nesta mesma data, às 08h30 exarassem parecer ao Projeto 

de Lei nº 18/2022. Nada mais havendo, o Senhor Presidente  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 05 de maio, quinta-

feira, no horário regimental, às 19h30min. Em seguida desejou uma Feliz Páscoa e boa 

noite a todos, 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. 


