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Ata da 4ª Sessão, da 10ª Reunião Ordinária, da 4ª Sessão 

Legislativa, da 9ª Legislatura, realizada no dia 10 de dezembro 

de 2020. 

 

                                        Presidente:            ROGÉRIO MATENDAL 

                                        Vice-Presidente:  LUIZA BENEDET KALICHEVSKI 

                                        Secretários:           NEUZA DA SILVA CORREIA 

                                                                           

                                                                                                                                                          

Aos dez dias do mês de dezembro 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: Evandro Perin, Luiza Benedet Kalichevski, Ivo Philippsen, 

Neuza da Silva Correia, Rogério Matendal, Sandra Agostinho e Valdir Sauthier, sendo 

registrada a ausência dos Vereadores Antonio Luiz Bendo (Bim), Delso Vitorassi (Tchó),  

e da Vereadora Sandra Agostinho, que comunicaram a Presidência a sua impossibilidade 

de comparecer a esta sessão. 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 Extraordinária realizada no dia 09 de dezembro 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 no expediente, 

conforme segue: Correspondências do Executivo: Leitura do Ofício nº 107/2020-

GAB/PMSTI protocolado sob o nº 201, sendo esta correspondência colocada a disposição 

dos Vereadores na Secretaria desta Casa. Proposição dos Vereadores: Leitura do Parecer 

das Comissões Técnicas Reunidas de Justiça e Redação; Finanças e Orçamento; e de 

Agricultura e Meio Ambiente ao Projeto de Lei nº 39/2020, sendo este projeto incluso na 

Ordem do Dia desta sessão para 1ª. Discussão e Votação. Em seguida o Senhor Presidente 

foi informado pela 1ª. Secretária que não havia mais matérias no expediente desta 
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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, como segue: 

Leitura em 2ª. Discussão e Votação do Projeto de Lei nº 51/2020, que “Altera as Leis 

Municipais que tratam das leis orçamentárias em vigor, dispondo autorização Legislativa 

para a abertura de Crédito Adicional Suplementar na Lei º 1.843/2019, de 27 de 

dezembro de 2019, LOA – Lei Orçamentária Anual para 2020, no valor de 

R$ 1.139.000,00 (Hum milhão, cento e trinta e nove mil reais)”. Colocado em discussão, 

ninguém se manifestando, foi colocado em votação sendo aprovado em todos os seus 

artigos por unanimidade dos Vereadores e pelo fato de não haver sofrido emendas e nem 

recebido voto contrário, foi dispensado da 3ª. Discussão e Votação, sendo determinado o 

seu encaminhamento ao Senhor Prefeito para sanção. Leitura em 2ª. Discussão e Votação 

do Projeto de Lei nº 52/2020, que “Altera as Leis Municipais que tratam das leis 

orçamentárias em vigor, dispondo autorização Legislativa para a abertura de Crédito 

Adicional Especial na Lei º 1.843/2019, de 27 de dezembro de 2019, LOA – Lei 

Orçamentária Anual para 2020, no valor de R$ 435.339,63 (Quatrocentos e trinta e cinco 

mil, trezentos e trinta e nove reais e sessenta e três centavos)”. Colocado em discussão, 

ninguém se manifestando, foi colocado em votação sendo aprovado em todos os seus 

artigos por unanimidade dos Vereadores e pelo fato de não haver sofrido emendas e nem 

recebido voto contrário, foi dispensado da 3ª. Discussão e Votação, sendo determinado o 

seu encaminhamento ao Senhor Prefeito para sanção. Leitura em 2ª. Discussão e Votação 

do Projeto de Lei Complementar nº 05/2020, que dispõe sobre a realização de serviço 

extraordinário por enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem, 

com a finalidade de atender situações temporárias e excepcionais de enfrentamento à 

covid-19. Colocado em discussão, ninguém se manifestando, foi colocado em votação 

sendo aprovado em todos os seus artigos por unanimidade dos Vereadores e pelo fato de 

não haver sofrido emendas e nem recebido voto contrário, foi dispensado da 3ª. 

Discussão e Votação, sendo determinado o seu encaminhamento do Projeto de Lei 

Complementar nº 05/2020, ao Senhor Prefeito para sanção. Leitura em 2ª. Discussão e 
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Votação do Projeto de Lei Complementar nº 06/2020, que dispõe sobre viabilizar ao 

município o recebimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN das 

transações de cartão de crédito e afins que, atualmente, são recolhidos ao município sede 

da operadora.  Colocado em discussão, ninguém se manifestando, foi colocado em 

votação sendo aprovado em todos os seus artigos por unanimidade dos Vereadores e 

pelo fato de não haver sofrido emendas e nem recebido voto contrário, foi dispensado da 

3ª. Discussão e Votação, sendo determinado o seu encaminhamento  do Projeto de Lei 

Complementar nº 06/2020, ao Senhor Prefeito para sanção. E leitura em 1ª. Discussão e 

Votação do Projeto de Lei nº 39/2020, que denomina imóvel urbano as margens da Rua 

3 de Maio, 999, bairro Parque dos Estado, como: “Parque das Flores”. Colocado em 

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

aprovado em todos os seus artigos por unanimidade dos Vereadores, sendo o Projeto de 

Lei  nº 39/2020, encaminhado a Ordem do Dia da próxima sessão para 2ª. Discussão e 

Votação. Em seguida o Senhor Presidente foi informado que não constavam matérias na 

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

palavra em Explicações Pessoais, estando devidamente inscrito vários Vereadores e 

Vereadoras. Pela ordem fez uso da palavra o Vereador Evandro Perin, assim se 

pronunciando: Como signatário do Projeto de Lei Complementar nº 04/2020, que foi 

encabeçado pela nobre Vereadora Sandra Agostinho, que trata da alteração de artigos do 

Código Tributário Municipal, visando concessão de benefícios tributários do município, à 

igrejas, idosos e também pessoas portadoras de necessidades especiais, disse que este 

projeto de lei em razão do período eleitoral e ano de eleições, não teve como prosperar 

por falta de amparo legal, fato que se tornou inconstitucional a sua análise, discussão e 

votação. Informando a todos que no próximo mandato, como Vereador reeleito iria fazer 

um estudo de impacto orçamentário e discutir com os demais Vereadores eleitos, como 

também com as entidades em geral e que havendo legalidade e interesse da comunidade 

iria reapresentar este projeto, constando as adequações e justificativas que se fazem 

necessárias, concluiu o Vereador Evandro Perin. Em seguida fez uso da palavra a 

Vereadora Luiza Benedet Kalichevski, que da tribuna agradeceu a todos que estão 

presente nesta última sessão ordinária do ano de 2020, sendo respectivamente a última 

desta gestão, por essa razão, agradecia a todos Vereadores(as), com também ao 
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Presidente desta Casa de Leis, pela parceria estabelecida durante esses quatro anos de 

mandato. Desejou aos Vereadores reeleitos e aos novos eleitos e a Prefeita, Karla que 

tenha um grande sucesso nesta nova caminhada, tendo a certeza que ela irá desenvolver  

um ótimo trabalho em prol da nossa cidade. Disse que estava encerrando o seu trabalho, 

estando com a consciência tranquila, pois se dedicou integralmente para realizar um 

trabalho participativo, fazendo o possível para atender a todas as camadas sociais do 

município, tendo a certeza que crescemos muito em qualidade de vida. Por fim, 

agradeceu de uma forma geral a todos os servidores desta Câmara, pela dedicação, 

parceria e respeito,  que esta acolhida também obteve por parte da Administração 

Municipal e demais funcionários públicos municipais, concluiu a Vereadora Luiza, que 

desejou um Feliz Natal e um Prospero ano Novo e que no ano de 2021 seja um ano de 

muita saúde a todos e que todos possam voltar a vida normal sem esta pandemia que 

ofuscou a tranquilidade de todos durante este ano que se encerra. Em seguida fez uso da 

palavra a Vereadora Neuza da Silva Correia, que assim se pronunciou:  Agradeceu a todos 

Vereadores(as) e principalmente aos integrantes da Mesa Diretora pela parceira durante 

esse mandato, hoje sendo a última sessão ordinária de nosso mandato quero sair daqui 

de cabeça erguida com minha consciência tranquila de saber que fiz tudo com muita 

responsabilidade foi bom trabalhar com todos meus colegas da situação e da oposição e 

mesmo aqueles que são a oposição nesta Casa de Leis sempre houve o respeito por cada 

um de vocês  e a gratidão  e muito grande por todos saberem separar a questão política 

de questão pessoal,  um grande respeito ao Prefeito Cláudio  ao novos eleitos e reeleitos e 

a Prefeita Karla que todos tenha sucesso em suas novas caminhadas em prol de nossa 

cidade um Feliz Natal e um Prospero ano novo, concluiu a Vereadora Neuza. Por fim, o 

Senhor Presidente, passou a Presidência a Vice-Presidente Vereadora Luiza, que assumiu 

os trabalhos e concedeu a palavra ao Vereador Rogério Matendal, que se dirigiu a 

tribuna, assim se pronunciando: Faço uso também da palavra e quero agradecer a todos 

que vieram aqui prestigiar esta última sessão. Vivemos um tempo de pandemia em que 

assola a todo o país, mas que apesar de todas as consequências, nós conseguimos levar 

adiante o nosso trabalho. Aqui nesta Câmara desde 2019 quando assumimos a 

Presidência desta Casa, realizamos um trabalho voltado a contenção de gastos e a 

economia de recursos iniciada no ano passado se estendeu para o ano de 2020, onde 
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todos o recursos financeiros economizados foram e serão até o final do ano devolvidos 

aos cofres municipais da Prefeitura Municipal. Disse que por essa e outras tantas razões, 

esse era o momento de agradecer, desde a zeladora, demais servidores e Diretor Geral 

desta Casa de Leis e em especial também a todos o Vereadores e Vereadoras, pois a cada 

sessão, a cada convocação, sempre estavam presentes e que no transcorrer desta gestão 

votaram em matérias de grande importância para o desenvolvimento do nosso 

município. A cada mandato que estive aqui são eles diferentes, agradeço ao Prefeito 

Cláudio, por ter aprendido com ele na questão de fazer gestão e de economia de gastos, 

quero aqui desejar aos Vereadores reeleitos e aos novos eleitos que possam ter muito 

sucesso em seu mandato junto a esta Câmara Municipal. Por fim, que desejar a Karla 

nossa Prefeita leita, muito sucesso nesta nova caminhada, nesta honrosa missão de 

administrar o município, tendo a certeza que ela com a sua costumeira dedicação 

realizará uma profícua gestão, fazendo o melhor para a nossa comunidade. Concluindo 

agradeço a minha família por ela sempre estar a meu lado, desejo a todos um Feliz Natal 

e um próspero ano Novo com muita saúde e felicidades, concluiu o Vereador Rogério 

Matendal, que em seguida reassumiu o trabalhos junto a Presidência, sendo informado 

pela a 1ª. Secretária que não haviam mais Vereadores inscritos. Não havendo mais 

Vereadores inscritos, o Senhor Presidente agradeceu a presença das lideranças que 

compareceram ao plenário, conforme lista de presença, assinada pelos participantes que 

será anexada ao roteiro desta sessão, ao tempo em que CONVOCOU a todos os 

Vereadores(as) para Sessão Extraordinária que será realizada dia 14 de dezembro de 

2020, segunda-feira, às 08h30min., tendo como pauta: 1ª. Discussão e Votação do Projeto 

de Lei nº 39/2020 e 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. 

 


