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Ata da 1ª Sessão, da 4ª Reunião Extraordinária, da 2ª Sessão Legislativa, da 10ª 

Legislatura, realizada no dia 28 de junho de 2022. 

 

 

                                     Presidente:            VALDIR SAUTHIER 

                                     Vice-Presidente:  CARLOS BECKER  

                                     Secretários:           MARIA ISOLDI CHAFER 

                                                                       ELIEZER DAL PONT (TITI) 

 

                                                        

Aos vinte e oito 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, Eliezer Dal Pont (Titi), 

Evandro Perin, Maria Isoldi Schafer,  Mauro Celso Veiga de Oliveira, Rosemeri dos Santos 

Finatto, Valdir Sauthier, Valter Larssen e Waner Xavier da Silva.  Às dezessete horas e 

trinta minutos, havendo quórum o Senhor Presidente Valdir Sauthier declarou em nome 

de Deus aberta esta Sessão Extraordinária, em seguida em cumprimento à disposição 

regimental, determinou a leitura de um trecho Bíblico, que foi lido na Tribuna pelo 

Vereador Eliezer Dal Pont (Titi).  Na sequência, o Senhor Presidente declarou aberto o 

expediente e colocou em discussão a Ata da Sessão Ordinária realizada na data de 

quatorze de junho de dois mil e vinte e dois, ninguém se manifestando foi considerada 

aprovada e seguiu assinada pela Mesa Diretora. Ato seguinte o Presidente Valdir 

Sauthier, declarou aberto o Pequeno Expediente e solicitou à 1ª. Secretária a leitura das 

matérias do expediente. Leitura da Mensagem Nº 28/2022, protocolada sob o Nº 

141/2022, que encaminhou o Projeto de Lei Nº 27/2022, sendo determinado pelo 

Presidente que se encaminhasse o referido projeto para as Comissões Técnicas para 

análise e parecer. Leitura da Mensagem Nº 29/2022, protocolada sob o Nº 141/2022, 

que encaminhou o Projeto de Lei Nº 28/2022, sendo determinado pelo Presidente que 

se encaminhasse o referido projeto para as Comissões Técnicas para análise e parecer. 

Nesse momento o Presidente foi informado que não constavam mais matérias no 

expediente desta sessão. Não havendo mais matérias no expediente o Senhor Presidente, 
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declarou aberta a Ordem do Dia desta Sessão Extraordinária e solicitou à 1ª. Secretária a 

leitura das matérias em pauta. Nesse momento o Vereador Valter Larssen solicitou 

“Questão de Ordem” e apresentou um requerimento verbal para que a Sessão fosse 

suspensa, sugerindo que se realizasse reunião das Comissões Técnicas Reunidas para 

designação de relatoria e emissão de parecer sobre os projetos em pauta, visto que já 

eram de conhecimento de todos os Vereadores; requerendo também a inclusão dos 

Projetos de Lei números 27 e 28/2022, na Ordem do Dia desta sessão. Diante do exposto 

pelo Vereador Valter (Galo), o Senhor Presidente colocou em discussão o requerimento 

verbal apresentado pelo vereador Galo, ninguém se manifestando, colocado em votação 

foi aprovado por unanimidade dos Vereadores. Neste momento, o Presidente suspendeu 

a Sessão e solicitou aos Vereadores que se reunissem para análise e emissão de Parecer 

aos Projetos de Lei em pauta. Após esta interrupção, o Presidente reabriu a Sessão e 

pediu para que a primeira Secretária fizesse a leitura dos respectivos pareceres, assim 

seguindo: Leitura do Parecer das Comissões Reunidas de Justiça e Redação; Finanças e 

Orçamentos; Educação, Saúde e Assistência Social ao Projeto de Lei nº 27/2022, sendo 

determinado pelo Presidente que o referido projeto fosse incluído na pauta da Ordem do 

Dia desta Sessão, para 1ª discussão e votação. Leitura do Parecer das Comissões 

Reunidas de Justiça e Redação; Finanças e Orçamento; Educação, Saúde e Assistência 

Social e Agricultura e Meio Ambiente ao Projeto de Lei nº 28/2022, sendo determinado 

pelo Presidente que o referido Projeto de Lei fosse incluído na pauta da Ordem do Dia 

desta sessão para primeira discussão e votação. Na sequência, a primeira Secretária 

informou que não havia mais matérias no Expediente desta Sessão. Não havendo mais 

matérias no Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia e solicitou à 1º 

Secretária a leitura das matérias em pauta. Leitura em 1ª. discussão e votação do Projeto 

de Lei nº 27/2022, encaminhado pela Mensagem nº 28/2022, do Executivo Municipal, 

que trata da abertura de um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 208.000,00 

(Duzentos e oito mil reais), para suplementar dotação de vencimentos e vantagens fixas 

junto ao projeto/atividade de manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde, em 

razão da necessidade de pagamento de verbas retroativas devidas a esses servidores.  

Colocado em discussão, ninguém se manifestando, foi colocado em votação artigo por 

artigo, sendo o Projeto de Lei nº 27/2022, aprovado em todos os seus artigos, por 
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unanimidade de votos dos Vereadores, sendo o mesmo incluso na pauta da Ordem do 

Dia da próxima sessão para 2ª. Discussão e Votação. Leitura em 1ª. discussão e votação 

do Projeto de Lei nº 28/2022, encaminhado pela Mensagem nº 29/2022, do Executivo 

Municipal, que trata da abertura de um Crédito Adicional Especial no valor de 

R$ 76.540,00 (Setenta e seis mil, quinhentos e quarenta reais) que trata sobre: 

Suplementar dotação de vencimentos e vantagens fixas junto aos projeto/atividade de 

manutenção dos Agentes de Combate às Endemias, em razão da necessidade de 

pagamento de verbas retroativas devidas a esses servidores, conforme consta do 

Parecer Referencial nº 001/2022, publicado na Edição nº 2301 do Diário Oficinal 

Eletrônico do Município de Santa Terezinha de Itaipu, de 22 de junho de 2022Abertura 

de Projeto/atividade “ Convênio nº 355/2022 – IAT – Patrulha Ambiental” com recursos 

provenientes de Tendência de excesso de arrecadação na fonte 0 – Recursos Ordinários 

(Livres).  Colocado em discussão, ninguém se manifestando, foi colocado em votação 

artigo por artigo, sendo o Projeto de Lei nº 28/2022, aprovado em todos os seus artigos, 

por unanimidade de votos dos Vereadores, sendo o mesmo incluso na pauta da Ordem 

do Dia da próxima Sessão para 2ª discussão e votação.  Em seguida a 1º Secretária 

informou que não havia mais matérias constantes na Ordem do Dia. Não havendo mais 

matérias para deliberação, o Senhor Presidente Valdir Sauthier, agradeceu a presença de 

todos os Vereadores e funcionários desta Casa de Leis e convidou a todos os presentes 

para a próxima Sessão Extraordinária que será realizada no dia 29 de junho de dois mil e 

vinte e dois, quarta-feira, às dezoito horas, tendo como pauta: 2ª discussão e votação aos 

Projetos de Lei Nº 27 e 28/2022. Em seguida deu por encerrada esta sessão, desejando a 

todos uma boa noite, mandando que se lavrasse a presente ata que, após aprovada, 

segue assinada pela Mesa Diretora. Eu, __________________ (Pedro Nandi), Diretor, resumi e 

a lavrei. 


