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Ata da 1ª Sessão, da 4ª Reunião Ordinária, da 2ª Sessão 

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

2022. 

 

                                     Presidente:            VALDIR SAUTHIER 

                                     Vice-Presidente:  CARLOS BECKER  

                                     Secretários:           MARIA ISOLDI SCHAFER 

         ELIEZER DAL PONT (TITI) 

                                                        

Aos dez dias do mês de maio 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 Carlos Becker. Em seguida o Senhor Presidente declarou aberto o expediente e 

colocou em discussão a Ata da Sessão Extraordinária realizada no dia 19 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 da Mensagem Nº 18/2022, que 

encaminhou o Projeto de Lei nº 19/2022, que busca autorização legislativa para 

abertura de um Crédito Adicional Suplementar no orçamento municipal, no valor de RS 

118.775,00 (Cento e dezoito mil e setecentos e setenta e cinco reais), sendo este projeto 

encaminhado às Comissões Técnicas para análise e parecer; e leitura da Mensagem nº 

19/2022, que encaminhou o Projeto de Lei nº 20/2022,  que busca autorização 

legislativa para a abertura de um Crédito Adicional Especial no orçamento municipal, no 

valor de R$ 1.431.614,08 (Um milhão, quatrocentos e trinta e um mil, seiscentos e 

quatorze reais e oito centavos), sendo este projeto encaminha às Comissões Técnicas 
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para análise e parecer. Correspondências de Terceiros: Leitura da Carta Aberta do 

Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Paraná, protocolada nesta Casa de Leis 

sob o número 101/2022, sendo a mesma colocada a disposição dos Vereadores na 

Secretaria desta Casa. Proposição dos Vereadores: Leitura da Indicação nº 10/2022, de 

autoria do Vereador Waner Xavier da Silva, que propõe ao Executivo Municipal a 

realização de estudos que viabilize a implantação de uma vaga de estacionamento 

exclusiva para “Pessoa com Deficiência”, sendo a mesma 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 e sua equipe, como também o 

Presidente desta Casa de Leis, Valdir Sauthier pelo rol de eventos pela passagem do 

quadragésimo aniversário do município. Disse que se iniciou o Culto em Ação de Graças, 

realizado na Igreja Assembléia de Deus, seguindo no dia seguinte com a Missa na Igreja 

Católica. Reportou da Sessão Solene realizada no dia 02 de maio, no Plenário da Câmara, 

onde se homenageou servidores da saúde deste município, como também ocorreu o 

lançamento do livro “Minha Rua, Nossa História” de autoria do Professor Adilson Pasini. 

O Vereador (Titi) fez um comentário positivo sobre a Fespop realizada entre os dias 05 a 

08 de maio, superando todas as expectativas de público, enaltecendo o trabalho da 

Comissão Organizadora. Finalizando fez um comparativo entre uma feira que ocorreu no 

Estado do Rio Grande do Sul, a “Fenasoja”, afirmando que em muito a Fespop superou o 

número de visitantes. Disse que bastava só verificar as mídias sociais, que destacaram a 

grandiosidade da Fespop, elevando o nome de Santa Terezinha de Itaipu, no cenário 

paranaense e fronteiriço, parabenizando a Prefeita Karla por organizar e realizar este 

grandioso evento, concluiu o Vereador Elieser (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. 
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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 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 12 de maio, quinta-

feira, no horário regimental, às 19h30min. Em seguida desejou 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. 


