
1 

 

 

Ata da 4ª Sessão, da 8ª Reunião Ordinária, da 3ª Sessão Legislativa, da 9ª 

Legislatura, realizada no dia 15 de outubro de 2019. 

 

                                        Presidente:            ROGÉRIO MATENDAL 

                                        Vice-Presidente:  LUIZA BENEDET KALICHEVSKI 

                                        Secretários:           NEUZA DA SILVA CORREIA 

                                                                          ANTONIO LUIZ BENDO (BIM) 

                                                                                                                                                      

Aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, reuniu-se no Plenário 

da Câmara Municipal de Santa Terezinha de Itaipu, o Poder Legislativo Municipal, com 

as presenças dos Vereadores: Antonio Luiz Bendo (Bim), Delso Vitorassi (Tchó), 

Evandro Perin, Luiza Benedet Kalichevski, Ivo Philippsen, Neuza da Silva Correia, 

Rogério Matendal, Sandra Agostinho e Valdir Sauthier. Às dezenove horas e trinta 

minutos, havendo quórum o Senhor Presidente Rogério Matendal 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 Luiza 

Benedet Kalichevski. Em seguida o Senhor Presidente declarou aberto o expediente e 

colocou em discussão a Ata 3ª. Sessão da 8ª. Reunião Ordinária realizada no dia 10 de 

outubro de 2019, 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 275/2019/GAB/PMSTI, protocolado sob o nº 275/2019, sendo colocado a 

disposição dos Vereadores na Secretaria desta Casa. Leitura da Mensagem nº 051/2019, 

do Executivo Municipal, protocolada sob o nº 274/2019, que encaminha o Projeto de Lei 

Complementar nº 44/2019, sendo encaminhada às Comissões Técnicas Reunidas para 

análise e parecer. E leitura da Mensagem nº 052/2019, do Executivo Municipal, 

protocolada sob o nº 274/2019, que encaminha o Projeto de Lei Complementar nº 

09/2019, sendo encaminhada às Comissões Técnicas Reunidas para análise e parecer. 

Proposição dos Vereadores: Leitura da Indicação nº 12/2019, de autoria do Vereador 
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Evandro Perin, que propõe que o Executivo Municipal determine à Secretaria Municipal 

de Obras, a inclusão na programação de suas atividades, a extensão dos benefícios da 

pavimentação poliédrica em toda extensão da Estrada 3ª. Linha, no trecho 

compreendido a partir da Rua Burtet, (Jardim Ascari) até alcançar a divisa da faixa de 

domínio da Reserva do Lago de Itaipu, sendo necessário a regularização e alinhamento 

do leito da pista e o posterior assentamento de pedras irregulares em toda a sua 

extensão, proporcionando aos moradores condições de se deslocarem com normalidade 

a qualquer hora do dia e da noite, nos períodos chuvosos. Sendo determinado o 

encaminhamento desta Indicação a quem de direito. E leitura da Indicação nº 13/2019, 

de autoria do Vereador Valdir Sauthier, que sugere que o Executivo Municipal determine 

às Secretarias de Planejamento e Obras e Serviços Públicos, para que em conjunto com o 

Departamento Municipal de Trânsito – DEMUTRAN, para que promovam estudos 

visando a implantação de “Faixa elevada para travessia de pedestres”, na Rua Afonso 

Bendo, no trecho compreendido entre as Ruas Bandeirantes e Criciúma, de forma a 

proporcionar maior segurança aos moradores daquela região, bem como as pessoas que 

ocasionalmente comparecem ao cemitério municipal para atos fúnebres, entre outras 

finalidades e que se deparam com veículos passando por aquela região em alta 

velocidade. 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, sendo informado que não 

havia ninguém inscrito e não havendo Vereadores inscritos em Tribuna Livre, o Senhor 

Presidente declarou aberta a Ordem do Dia e solicitou a 1ª. Secretária que fizesse a 

leitura das matérias em pauta, assim seguindo: Leitura em 1ª. Discussão e Votação do 

Projeto de Lei nº 43/2019, encaminhado pela Mensagem do Executivo Municipal nº 

050/2019, que visa alterar as leis orçamentárias em vigor e dispõe sobre a autorização 

para abertura de Crédito Adicional Suplementar na Lei nº 1.779/2018 de 21 de junho de 

2018, LOA – Lei Orçamentária Anual para 2019, no valor de R$ 473.565,02 

(Quatrocentos e setenta e três mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e dois centos). 

Colocado em discussão, ninguém se manifestando, foi colocado em votação artigo por 
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artigo, sendo todos aprovados por unanimidade dos Vereadores, sendo o Projeto de Lei 

nº 43/2019, encaminhado à Ordem do Dia da próxima sessão para 2ª. Discussão e 

Votação. Em seguida a 1ª. Secretária informou que não constavam mais matérias na 

Ordem do Dia. Não havendo mais matérias o Senhor Presidente declarou aberta a 

palavra em Explicações Pessoais. Estando devidamente inscrita fez uso da palavra a 

Vereadora Luiza Benedet Kalichevski, assim se pronunciando: “Senhor Presidente, 

Vereadoras e Vereadores, Secretários municipais, diretores, servidores públicos, 

imprensa, demais lideranças e munícipes, a todos que prestigiam esta sessão o nosso 

muito obrigado. Quero em nome de todos os Vereadores em especial saudar a presença 

da Professora Simara da Silva Jorge, que é a nossa Secretária Municipal de Educação e 

em nome dela quero estender e a minha saudação a minha gratidão a todos os 

educadores e professores de nosso município pela passagem do dia do professor, 

comemorado no dia de hoje dia 15 de outubro de 2019. Também fui professora e mesmo 

por pouco tempo, posso dizer que me sinto orgulhosa por ter atuado nesta área. 

Realmente o professor tem o dom de passar conhecimento, de ensinar a todos. Que Deus 

abençoe a cada um neste dia e demais dias de toda essa linda missão. Fica aqui em nome 

de todos os Vereadores(as) o nosso agradecimento e os parabéns a todos os professores 

que atuam no nosso município, pelo empenho diário, que sejam sempre muito 

abençoados nesta nobre missão de ensinar, concluiu a Vereadora Luiza”. Em seguida o 

Senhor Presidente foi informado que não havia mais inscritos. Não havendo mais 

Vereadores inscritos, o Senhor Presidente também parabenizou aos professores do 

município, agradecendo também a participação nesta sessão de Secretários Municipais, 

Diretores, Servidores Públicos e demais lideranças, ao tempo em que CONVOCOU a 

todos os Vereadores para a Sessão Extraordinária à realizar-se no dia 17 de outubro de 

2019, quinta-feira, às 08h30min., para 2ª. Discussão e Votação ao Projeto de Lei nº 

43/2019 e 1ª. Discussão e Votação do Projeto de Lei nº 44/2019 e do Projeto de Lei 

Complementar nº 09/2019. Em seguida desejou boa noite a todos e declarou encerrada 

esta sessão, mandando que se lavrasse a presente ata que, após aprovada, segue 

assinada pela Mesa Diretora. Eu, _______________ (Pedro Nandi), Diretor Legislativo, resumi 

e a lavrei. 

 


