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Ata da 1ª Sessão, da 8ª Reunião Ordinária, da 4ª Sessão 

Legislativa, da 9ª Legislatura, realizada no dia 06 de outubro de 

2020. 

 

                                        Presidente:            ROGÉRIO MATENDAL 

                                        Vice-Presidente:  LUIZA BENEDET KALICHEVSKI 

                                        Secretários:           NEUZA DA SILVA CORREIA 

                                                                          ANTONIO LUIZ BENDO (BIM) 

                                                                                                                                                          

Aos seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, 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 Pequeno Expediente e 

solicitou à 1ª.  Secretária que fizesse a leitura das matérias constantes, conforme segue: 

Correspondências do Executivo: Leitura da Mensagem Nº 045/2020, do Executivo 

Municipal, protocolada sob o Nº 0153/2020, que encaminha o Projeto de Lei Nº 

43/2020, sendo este projeto encaminhado às Comissões Técnicas para análise e parecer. 

Leitura da Mensagem Nº 046/2020, do Executivo Municipal, protocolada sob o Nº 

0154/2020, que encaminha o Projeto de Lei Nº 44/2020, sendo este projeto 

encaminhado para às Comissões Técnicas para análise e parecer. Leitura da Mensagem 

Nº 047/2020, do Executivo Municipal, protocolada sob o Nº 0159/2020, que encaminha 

o Projeto de Lei Nº 47/2020, sendo este projeto encaminhado para às Comissões 

Técnicas para análise e parecer. E leitura da Mensagem Nº 048/2020, do Executivo 

Municipal, protocolada sob o Nº 0160/2020, que encaminha o Projeto de Lei Nº 

48/2020, sendo este projeto encaminhado para às Comissões Técnicas para análise e 
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parecer. Correspondências de Terceiros: Leitura do Ofício Nº 2231/2020, da CAIXA -

Representação da Gerência Executiva de Governo Cascavel/PR, protocolada sob o Nº 

155/2020, sendo esta correspondência colocada à disposição dos Vereadores na 

Secretaria. Proposição dos Vereadores: Leitura do Projeto de Lei Nº 45/2020, de autoria 

da Mesa Diretora, que “Estabelece os subsídios dos Vereadores e do Presidente da 

Câmara Municipal de Santa Terezinha de Itaipu para a 10ª Legislatura e dá outras 

providências”. Sendo o Projeto de Lei Nº 45/2020, incluso pelo Senhor Presidente na 

pauta da Ordem do Dia desta sessão para 1ª discussão e votação. Leitura do Projeto de 

Lei Nº 46/2020, de autoria da Mesa Diretora, que “Estabelece os subsídios do Prefeito, 

Vice-Prefeito e Secretários Municipais de Santa Terezinha de Itaipu para a gestão de 

2021/2024, e dá outras providências”. Sendo o Projeto de Lei nº 46/2020, incluso pelo 

Senhor Presidente na pauta da Ordem do Dia desta sessão para 1ª discussão e votação. E 

leitura do Projeto de Lei Complementar Nº 04/2020, protocolado sob o nº 158/2020, de 

autoria da Vereadora Sandra Agostinho, com o apoio dos seguintes Vereadores: Antonio 

Luiz Bendo, Evandro Perin, Delso Vitorassi e Ivo Philipssen, que “Altera artigos da Lei 

Complementar Municipal nº 088/2001, de 28 de dezembro de 2001 - Código Tributário 

do Município de Santa Terezinha de Itaipu, e dá outras providências”. Sendo este Projeto 

de Lei Complementar encaminhado às Comissões Técnicas para análise e parecer. 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 inscritos. E não havendo inscritos 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 45/2020, de autoria da Mesa Diretora, que: “Estabelece os subsídios dos Vereadores e 

do Presidente da Câmara Municipal de Santa Terezinha de Itaipu para a 10ª Legislatura e 

dá outras providências”. Colocado em discussão, artigo por artigo, ninguém se 

manifestando, foi colocado em votação sendo aprovados em todos os seus artigos por 

unanimidade dos Vereadores, sendo determinado encaminhamento do Projeto de Lei nº 

45/2020, à Ordem do Dia da próxima sessão para 2ª. Discussão e Votação. E leitura em 
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1ª. Discussão e Votação do Projeto de Lei Nº 46/2020, de autoria da Mesa Diretora, que 

“Estabelece os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais de Santa 

Terezinha de Itaipu para a gestão de 2021/2024, e dá outras providências”. Colocado em 

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

aprovados em todos os seus artigos por unanimidade dos Vereadores, sendo 

determinado encaminhamento do Projeto de Lei nº 46/2020, à Ordem do Dia da próxima 

sessão para 2ª. Discussão e Votação. Em seguida o Senhor Presidente foi informado que 

não constavam mais matérias para deliberação na Ordem do Dia desta sessão. Não 

havendo mais matérias o Senhor Presidente declarou aberta a palavra em Explicações 

Pessoais, sendo informado que não havia Vereadores inscritos. Não havendo Vereadores 

inscritos, o Senhor Presidente agradeceu as lideranças que compareceram a esta sessão e 

que de uma forma ordeira atenderam ao ditames da Portaria da Presidência desta Casa 

de Leis sob o nº 33/2020, de 25 de setembro de 2020, respeitando o distanciamento, o 

uso de máscara,  a higienização e o limite de 30% (trinta por cento) da capacidade do 

plenário deste Legislativo, atendendo assim todas as medidas sanitárias de prevenção e 

saúde, visando conter a disseminação da COVID-19. Em seguida nominou e agradeceu as 

seguintes presenças: Pastor Anestor da 3ª. Igreja do Evangelho Quadrangular; Pastor 

André, Igreja Ministério Apostólico Manancial; Pastor Joel, Igreja Batista Nacional; Pastor 

Aldo, Igreja Milagre da Fé; Pastor Júlio Cezar, Igreja Comunidade Cristã Água Viva, 

destacando também as seguintes presenças: Josiane Basczask; Marcos Tessaro; Larissa 

Capobianco; Letícia Rodrigues; Adila Gabrielly Gonçalves; Fernando Lúcio Costa; Vagner 

Rodrigues de Brito; Profa. Rosemeri Finato; Marcelino Finato; Kalebe; e Maycon, no que 

desejou um ótimo retorno aos seus lares.  Por fim, o Senhor Presidente agradeceu as 

presenças de todos os Vereadores (as) e convidou a todos para a próxima Sessão 

Ordinária a realizar-se no dia 08 de outubro de 2020, às 19h30min.  Em seguida declarou 

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

segue assinada pela Mesa Diretora. Eu, _______________ (Pedro Nandi), Assessor Legislativo, 

resumi e a lavrei. 


