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

Legislativa, da 9ª Legislatura, realizada no dia 13 de outubro de 

2020. 

 

                                        Presidente:            ROGÉRIO MATENDAL 

                                        Vice-Presidente:  LUIZA BENEDET KALICHEVSKI 

                                        Secretários:           NEUZA DA SILVA CORREIA 

                                                                          ANTONIO LUIZ BENDO (BIM) 

                                                                                                                                                          

Aos treze 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 

colocou em discussão a ata da Sessão Ordinária realizada no dia 08 de outubro de 2020, 

ninguém se manifestando, declarou aprovada, seguindo assinada pela Mesa Diretora. Em 

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

segue: Correspondências Do Executivo: Leitura do Ofício Nº 009/2020, Contábil, 

protocolado sob o nº 162/2020, sendo colocado a disposição dos Vereadores e 

arquivamento junto ao Setor de Contabilidade desta Casa de Leis. Proposição dos 

Vereadores: Leitura da Indicação nº 12/2020, de autoria do Vereador Rogério Matendal, 

que  sugere:“Determinar as Secretarias competentes da Prefeitura Municipal, a 

realização de estudos para dar incentivo aos moradores para a construção de calçadas, 

sendo uma prioridade ter esta melhoria nas vias de acesso a creche e a Escola Monteiro 

Lobato, principalmente a Rua das Camélias e Avenida das Rosas, uma vez que a 

inexistência de calçadas  nestas vias, obrigam os estudantes a transitarem no leito da 
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pista da rua e que assim procedendo se expõem a risco de acidentes”, sendo determinado 

o encaminhamento desta Indicação 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 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, no que foi 

informado que não constavam matérias para deliberação na Ordem do Dia desta sessão. 

Não havendo 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 o Senhor Presidente 

nominou e agradeceu as seguintes presenças: Valdir Salvan (Beibe); Josiane Basczask; 

Guilherme Garcia; Julia Maria Garcia; André Lemos Marcelino; Vanderlei Nunes; Pastos 

Anestor Hammes, da 3ª. Igreja Quadrangular e Pastor Joel dos Santos, Igreja Batista 

Nacional. 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 15 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. 


