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Ata da 1ª Sessão, da 5ª Reunião Ordinária, da 2ª Sessão 

Legislativa, da 10ª Legislatura, realizada no dia 02 de junho de 

2022. 

 

                                     Presidente:            VALDIR SAUTHIER 

                                     Vice-Presidente:  CARLOS BECKER  

                                     Secretários:           MARIA ISOLDI SCHAFER 

          

                                                        

Aos dois dias do mês de junho 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, Evandro Perin, Maria Isoldi Schafer, Mauro 

Celso Veiga de Oliveira, Rosemeri dos Santos Finatto, Valdir Sauthier, Valter Larssen 

(GALO), Waner Xavier da Silva, sendo registrada a ausência do Vereador Eliezer Dal Pont 

(Titi), que informou estar em consulta médica e que apresentaria o respectivo atestado. 

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 Ordinária realizada às 18h30 do dia 

19 de maio de 2022, e respectivamente a Ata da Sessão Extraordinária realizada nesta 

mesma data, às 19h00,  ninguém se manifestando foram ambas as atas consideradas 

aprovadas, seguindo assinada pela Mesa Diretora. Correspondências de Terceiros:  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 207/2022/GAB/PMSTI, 

protocolado sob o n° 122/2022 e do Ofício nº 210/2022/GAB/PMSTI, protocolado sob o 

nº 130/2022, sendo ambos expedientes colocados à disposição dos Vereadores na 

Secretaria desta Casa. Correspondências de Terceiros: Leitura do Ofício nº 086/2022, do 

Gabinete do Deputado Estadual Marcio Pacheco da Assembleia Legislativa do Paraná, 

ficando este a disposição dos Vereadores na Secretaria desta Casa; e leitura do Ofício nº 
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008/2022- SISMUSTI, protocolado sob o nº 119/2022, sendo colocado à disposição dos 

Vereadores na Secretaria desta Casa. protocolado sob o nº 124/2022, ficando dos 

Vereadores na Secretaria desta Casa. 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 não havendo Vereadores inscritos, o Senhor Presidente 

declarou aberta a Ordem do Dia desta Sessão e solicitou à 1ª Secretária a leitura das 

matérias em pauta, sendo informado que não constavam matérias para deliberação 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 nenhum Vereador inscrito, 

o Senhor Presidente registrou e agradeceu as presenças: João Barulho, Ex-Vereador e 

Presidente desta Casa de Leis; Marcos Lovera, Presidente da Associação de Bairros do 

Jardim Santa Mônica e também a presença do senhor Bruno Lira. Em seguida o Senhor 

Presidente 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. 


