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

Legislativa, da 9ª Legislatura, realizada no dia 15 de outubro de 

2020. 

 

                                        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 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 13 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 081/2020-GAB/PMSTI, do 

Executivo Municipal, protocolado sob o nº 165/2020, sendo colocado a disposição dos 

Vereadores e arquivamento junto ao Setor de Contabilidade desta Casa de Leis. 

Proposição dos Vereadores: Neste momento o Vereador Ivo Philippsen, solicitou 

“Questão de Ordem” e lhe sendo concedida pelo Presidente, assim se pronunciou: 

Considerando que estamos realizando neste momento a última Sessão Ordinária do mês 

de outubro de 2020 e existindo ainda em tramitação 04 (quatro) projetos, sendo: os 

Projetos de Lei números 39, 47 e 48/2020; e o Projeto de Lei Complementar nº 04/2020, 

considerando ainda que estes projetos são importantes, sendo que 3 (três) deles de 
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autoria do Executivo Municipal, nos quais foram solicitados sua apreciação em Regime d 

Urgência, também destaque o Projeto de Lei Complementar de autoria da nobre 

Vereadora Sandra, que trata da alterações no Código Tributário Municipal. Assim sendo, 

este Vereador avocando o contido nos artigos 115 e 184 do Regimento Interno desta 

Câmara Municipal, peço ao Senhor Presidente desta Casa de Leis, que submeta a 

deliberação do Plenário as seguintes medidas: 1)- Que seja suspensa esta sessão neste 

momento, e que seja convocada neste momento reunião das Comissões Técnicas 

Reunidas para análise e designação de relatoria aos Projetos de Lei Nºs 47 e 48/2020 e 

ao Projeto de Lei Complementar nº 04/2020; 2)- Que seja convocada Sessões  

Extraordinárias aos projetos acima mencionados e inclusive ao Projeto de Lei nº 

39/2020, que já se encontra com a relatoria designada. Colocado em discussão o 

Requerimento Verbal apresentado pelo Vereador Ivo, o mesmo foi aprovado por 

unanimidade dos Vereadores, sendo assim suspensa pelo Presidente esta sessão, para 

cumprimento da finalidade requerida. Momento em que os Vereadores se dirigiram para 

a Sala de Reuniões, para em Comissões Reunidas procederem a análise e designação da 

relatoria aos supra mencionados projetos. Decorridos 15 (quinze) minutos esta Sessão 

Ordinária foi reaberta pelo Presidente da Câmara, no que solicitou a 1ª. Secretária, que 

desse prosseguimento aos trabalhos.  Leitura do Requerimento nº 03/2020 de autoria da 

Vereadora Sandra Agostinho, que solicita informações sobre servidores comissionados 

da Prefeitura Municipal. Colocado em discussão, ninguém se manifestando, foi colocado 

em votação, sendo aprovado por unanimidade dos Vereadores, sendo determinado o 

encaminhamento a quem de direito. Leitura do Requerimento nº 04/2020 de autoria da 

Vereadora Sandra Agostinho, que solicita o envio de cópia dos processos licitatórios, 

referente a empresa BREMM & CANAPA LTDA -ME. Colocado em discussão, ninguém se 

manifestando, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade dos 

Vereadores, sendo determinado o encaminhamento a quem de direito. E Leitura do 

Requerimento nº 05/2020 de autoria da Vereadora Sandra Agostinho, que solicita cópia 

integral do processo licitatório e contrato celebrado entre o município e a empresa 

vencedora do certame de iluminação pública, sobre equipamentos LED. Colocado em 

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

unanimidade dos Vereadores, sendo determinado o encaminhamento a quem de direito.  
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 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 à 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 de uma 

forma geral as lideranças e munícipes que compareceram a esta sessão e assinaram a 

lista de presença e que de uma forma ordeira atenderam aos ditames da Portaria da 

Presidência desta Casa de Leis sob o nº 33/2020, de 25 de setembro de 2020, fazendo o 

uso de máscara e respeitando o distanciamento. Por fim, o Senhor Presidente agradeceu 

as presenças de todos os Vereadores (as), ao tempo em que CONVOCOU a todos os 

Vereadores(as), para a Sessão Extraordinária à realizar-se no dia 20 de outubro de 2020, 

terça-feira, às 08h30minutos, tendo como pauta os Projetos de Lei e o Projeto de Lei 

Complementar acima mencionados, que obtiverem até a data da sessão extraordinária, o 

competente parecer da relatoria em que foi designada. Em tempo o Senhor Presidente se 

comprometeu perante aos Vereadores, que convidaria responsáveis da equipe técnica da 

Prefeitura Municipal, para que comparecessem até esta Casa de Leis, na próxima 

segunda-feira, dia 19, às 09h30min., para esclarecimentos e sanar dúvidas aos projetos 

em tramitação nesta Câmara, assim também atendendo ao Vereador Ivo Philippsen que 

no decorrer desta sessão, manifestou-se pela necessidade de esclarecimentos aos 

recursos destinados para a revitalização do Terminal Turístico Alvorada de Itaipu, 

previsto no Projeto de Lei nº 48/2020. Em seguida o Senhor Presidente 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. 


