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CARTA DE SERVIÇOS 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU/PR 

2021/2022 

 

 

APRESENTAÇÃO 
 

A Câmara Municipal de Santa Terezinha de Itaipu/PR, órgão do Poder 

Legislativo Municipal, é responsável pelo exercício da função legislativa no âmbito 

municipal. 

 

PRINCIPAIS ATIVIDADES 
 

- Legislar sobre assuntos de interesse local;  

- Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;  

- Dispor sobre o ordenamento territorial, mediante planejamento e 

controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;  

- Dar posse ao Prefeito e ao Vice-Prefeito;  

- Fiscalizar a atuação do Poder Executivo municipal. 

 
ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

 

A Câmara Municipal de Santa Terezinha de Itaipu/PR atende ao público 

em sua sede, localizada na Rua das Comunicações, n.° 1828, Centro. 

Horário de Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h00min às 

14h00min, sem intervalo para almoço. 

Telefone e Fax: (45) 3541-1299. 

E-mail: contato@camarasti.pr.gov.br 

 

HORÁRIO DAS SESSÕES PLENÁRIAS ORDINÁRIAS 
 

As sessões ordinárias ocorrem na primeira quinzena do mês, todas as 

terças e quintas-feiras às 19h30min. 
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VEREADORES TITULARES 
 

NOME PARTIDO POLÍTICO 

VALDIR SAUTHIER - PRESIDENTE PSDB 

CARLOS BECKER - VICE-PRESIDENTE PL 

MARIA ISOLDI SCHAFER - PRIMEIRA SECRETÁRIA PSDB 

ELIEZER DAL PONT (TITI) - SEGUNDO SECRETÁRIO PSDB 

WANER XAVIER DA SILVA PSD 

EVANDRO PERIN PSD 

MAURO DE OLIVEIRA PSDB 

ROSEMERI DOS SANTOS FINATTO PDT 

VALTER LARSSEN (GALO) PSDB 
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CANAIS DE COMUNICAÇÃO 
 

FALE CONOSCO: Neste canal é possível o contato direto com a 

Câmara Municipal, para consulta, solicitação, informação, sugestão, etc.  

REQUISITOS: Identificação através do fornecimento dos seguintes 

dados: Nome, E-mail, Telefone e mensagem.  

 

OUVIDORIA DA CÂMARA MUNICIPAL: Na Ouvidoria é possível enviar 

denúncia, reclamação, solicitação, sugestão, elogio e outros assuntos sobre os serviços 

prestados pela Câmara Municipal.  

REQUISITOS: Escolher as opções “Aberta” – permite o acesso aos 

seus dados pessoais e acompanhar sua solicitação; “Sigilosa” – terá de se identificar mas 

seus dados serão restritos, permitindo o acompanhamento da sua solicitação; “Anônima” 

– não ocorre a identificação e pela falta de dados é impossível acompanhar o trâmite da 

sua solicitação. 

 

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO – E-SIC 
 

No e-SIC é possível solicitar informação a respeito de diferentes 

assuntos da competência do Poder Legislativo Municipal e acompanhar o seu status. 

Através do e-SIC da Câmara Municipal, qualquer pessoa pode solicitar informações de 

seu interesse particular, coletivo ou geral, ter acesso a registros financeiros, 

administrativos e a informações sobre atos do legislativo. Além de solicitação 

informações, também é possível fazer denúncia, reclamação, solicitação, sugestão e 

outros assuntos afetos a Câmara Municipal de Santa Terezinha de Itaipu/PR.  

 

Para utilização deste serviço é obrigatório a identificação através do 

fornecimento dos seguintes dados: Nome completo, CPF, E-mail, estado, cidade, CEP e 

endereço sendo ainda possível informar dois telefones para contato. 
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PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 
 

A Câmara Municipal de Santa Terezinha de Itaipu/PR possui site próprio 

que pode ser acessado através domínio: https://www.camarasti.pr.gov.br/ 

O portal na internet da Câmara Municipal divulga uma série de 

informações institucionais e permite o acesso a diferentes serviços, tais como, consulta e 

acompanhamento das pautas, votações e atas das sessões. É possível ainda consultar a 

legislação municipal, solicitação de informações, reclamação, denúncia e demais 

manifestações sobre serviços prestados pela Câmara Municipal.  

Está disponível, também, no site da Câmara de Vereadores Acesso a 

Informação através do e-SIC, da Ouvidoria e do Fale Conosco. Como itens principais do 

Portal do Legislativo municipal, destacamos:  

 

PÁGINA INICIAL: Na página inicial é possível acessar as notícias 

recentes, bem como há diversos links de acesso rápido, entre eles para o Portal da 

Transparência, Acesso a Informação, e-SIC, Ouvidoria, Plano Anual de Compras, 

Licitações, Legislação, Regimento Interno da Câmara, Lei orgânica do Município, dados 

sobre os vereadores, Sessões Plenárias, atas das sessões, entre outras informações;  

 

 

 

DIÁRIO OFICIAL: Neste item temos acesso ao Diário Oficial do 

Município de Santa Terezinha de Itaipu/PR, o qual possibilita pesquisa por número da 

publicação, palavras chaves, ano e mês;  
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PORTAL DA TRANSPARÊNCIA: Em destaque, o cidadão tem acesso 

ao Portal da Transparência, link que dá acesso às contas públicas, informações de 

pessoal, administração e Controle Interno.   
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CONSULTA À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: A Câmara Municipal 

disponibiliza leis, decretos, resoluções, estatutos e códigos municipais. No portal da 

internet, os atos normativos encontram-se disponíveis em diferentes formatos, para 

consulta e impressão. Presencialmente, os atos normativos podem ser consultados no 

seu formato original, em versão impressa. 

 

CERTIDÕES E CÓPIAS: Qualquer pessoa pode solicitar à Câmara 

Municipal cópia ou emissão de certidão de vigência de determinado ato normativo 

publicado pelo Poder Legislativo municipal. Este serviço pode ser obtido diretamente na 

sede da Câmara Municipal.  

 

AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 
 

É possível encaminhar reclamações, denúncias, sugestões e elogios 

para a Ouvidoria da Câmara Municipal, através do portal 

https://www.camarasti.pr.gov.br/. 

 

 


