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Ata da 2ª Sessão, da 6ª Reunião Ordinária, da 3ª Sessão 

Legislativa, da 9ª Legislatura, realizada no dia 6º de agosto de 

2019. 

 

                                        Presidente:           ROGÉRIO MATENDAL 

                                        Vice-Presidente:  LUIZA BENEDET KALICHEVSKI 

                                        Secretários:          NEUZA DA SILVA CORREIA 

                                                                         ANTONIO LUIZ BENDO (BIM) 

                                                                                                                                                      

Aos seis dias do mês de agosto 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 da Sessão Ordinária realizada no dia 1º de agosto 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: 

Proposição dos Vereadores: Leitura do Parecer da Comissão de Justiça e Redação; 

Finanças e Orçamento e Educação, Saúde e Assistência Social ao Projeto de Lei nº 

20/2019, sendo este projeto incluso na Ordem do Dia desta sessão para 1ª. Discussão e 

Votação. Leitura do Parecer da Comissão de Justiça e Redação; Finanças e Orçamento 

Leitura do Parecer da Comissão de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento ao Projeto 

de Lei nº 31/2019, sendo este projeto incluso na Ordem do Dia desta sessão para 1ª. 

Discussão e Votação. Leitura do Parecer da Comissão de Justiça e Redação e Finanças e 

Orçamento, ao Projeto de Lei nº32/2019, sendo o mesmo incluso na Ordem do Dia desta 

sessão para 1ª. Discussão e Votação. Leitura do Parecer da Comissão de Justiça e Redação; 
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Finanças e Orçamento e Educação, Saúde e Assistência Social ao Projeto de Lei 

Complementar nº 06/2019, sendo este projeto incluso na Ordem do Dia desta sessão para 

1ª. Discussão e Votação. E leitura do Parecer da Comissão de Justiça e Redação; Finanças e 

Obras, Urbanismo e Serviços Públicos ao Projeto de Lei Complementar nº 07/2019, 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 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 ninguém inscrito 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 do Projeto de 

Lei nº 20/2019, de autoria da Vereadora Luiza Benedet Kalichevski, que visa instituir no 

Município de Santa Terezinha de Itaipu o “Dia Municipal de Conscientização e 

Enfrentamento à Fibromialgia”. Colocado em discussão, neste momento a Vereadora 

Luiza Benedet Kalichevski, autora do projeto solicitou a palavra e lhe sendo concedida se 

dirigiu a tribuna assim se pronunciando: “Senhor Presidente, senhores Vereadores, 

senhoras Vereadoras, secretários, diretores, servidores, comunidade em geral, quero 

cumprimentar a Noeli, e também as demais colegas que são portadoras da fibromialgia 

que estão aqui hoje representando esta importante associação. No dia 27 de maio de 

2019, apresentamos nesta Câmara Municipal o projeto de lei onde institui o dia municipal 

de conscientização do enfrentamento a fibromialgia, todos os vereadores(as) aqui são 

conhecedores desta propositura, e a Cleo nesse dia esteve aqui, e usou a tribuna, relatou o 

problema que todas enfrentam, com a questão da fibromialgia. Estamos aqui hoje com o 

projeto, para a primeira votação, esse projeto ele foi somente para esclarecer aos 

vereadores, que no decorrer deste período de tramitação  aqui nesta Casa de Leis, não 

modificamos o projeto e sim apenas fizemos algumas adequações de acordo com a 

legislação vigente e a justificativa é mesma, como consta no projeto já foi lido naquela 

oportunidade e que todos os Vereadores tem a cópia: ela visa atender a demanda de parte 

da população municipal que é acometida pela fibromialgia, doença crônica que causa 

imensas dores e transtornos aos seus pacientes. Eu fui procurada pela Noeli em abril, 

relatando todos os problemas que elas vem enfrentando, e ela pediu ajuda para que 
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entrássemos com este projeto de lei para que elas tivessem uma melhor qualidade de 

vida, na questão de saúde e também que a fibromialgia se tornasse mais conhecida diante 

da população; porque todos vocês devem se reportar do relato da Cleo, nesta tribuna, que 

muitas são discriminadas pelo fato de não apresentarem nada visualmente, mas as dores 

são muito intensas, então diante disso eu peço aos nobres colegas Vereadores(as) para 

que aprovem esse projeto para o bem de todas essas pessoas, concluiu a Vereadora Luiza. 

Continuando em discussão, ninguém mais se manifestando, o Projeto de Lei nº 20/2019, 

foi considerado aprovado por unanimidade dos Vereadores em todos os seus artigos, 

sendo determinado o seu encaminhamento para a Ordem do Dia da próxima sessão, para 

2ª. Discussão e Votação. Leitura em 1ª. Discussão do Projeto de Lei nº 31/2019, 

encaminhado pela Mensagem nº 035/2019, do Executivo Municipal, que propõe a 

alteração das leis orçamentárias em vigor, dispondo sobre a autorização legislativa para 

abertura de Crédito Adicional Suplementar na Lei nº 1.779/2018, LOA - Lei Orçamentária 

Anual para 2019, no valor de R$ 2.483.327,99 (Dois milhões, quatrocentos e oitenta e três 

mil, trezentos e vinte e sete reais e noventa e nove centavos). Colocado em discussão 

artigo, por artigo e ninguém se manifestando, o Projeto de Lei nº 31/2019, foi 

considerado aprovado por unanimidade dos Vereadores em todos os seus artigos, sendo 

determinado o seu encaminhamento para a Ordem do Dia da próxima sessão, para 2ª. 

Discussão e Votação.  Leitura em 1ª. Discussão do Projeto de Lei nº 32/2019, 

encaminhado pela Mensagem nº 036/2019, do Executivo Municipal, que propõe a 

alteração das leis orçamentárias em vigor, dispondo sobre a autorização legislativa para 

abertura de Crédito Adicional Especial na Lei nº 1.779/2018, LOA - Lei Orçamentária 

Anual para 2019, no valor de R$ 879.585,24 (Oitocentos e setenta e nove mil, quinhentos 

e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos). Colocado em discussão artigo, por artigo 

e ninguém se manifestando, o Projeto de Lei nº 32/2019, foi considerado aprovado por 

unanimidade dos Vereadores em todos os seus artigos, sendo determinado o seu 

encaminhamento para a Ordem do Dia da próxima sessão, para 2ª. Discussão e Votação. 

Leitura em 1ª. Discussão do Projeto de Lei Complementar nº 06/2019, encaminhado pela 

Mensagem nº 037/2019, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a ampliação do 

número de vagas para o cargo de Assistente Social – 40 horas, que passará de 07 (sete) 

para 09 (nove) vagas. Colocado em discussão artigo, por artigo e ninguém se 

manifestando, o Projeto de Lei Complementar nº 06/2019, foi considerado aprovado por 
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unanimidade dos Vereadores em todos os seus artigos, sendo determinado o seu 

encaminhamento para a Ordem do Dia da próxima sessão, para 2ª. Discussão e Votação. E 

leitura em 1ª. Discussão do Projeto de Lei Complementar nº 07/2019, encaminhado pela 

Mensagem nº 038/2019, do Executivo Municipal, que visa alterar a Lei Complementar nº 

119/2006, de 17 de novembro de 2006, que dispõe sobre o parcelamento do solo no 

município de Santa Terezinha de Itaipu. Colocado em discussão artigo, por artigo e 

ninguém se manifestando, o Projeto de Lei Complementar nº 07/2019, foi aprovado em 

todos os seus artigos, por 06 (seis) votos a favor e 02 (dois) votos contrários, votando 

contrário os Vereadores Evandro Perin e Ivo Philippsen, sendo determinado o seu 

encaminhamento para a Ordem do Dia da próxima sessão, para 2ª. Discussão e Votação. 

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

Ordem do Dia desta sessão. Não havendo mais matérias o Senhor Presidente, declarou 

aberta a palavra em Explicações Pessoais. Não havendo Vereadores inscritos, o Senhor 

Presidente agradeceu as presenças no Plenário que assinaram a lista  que constou as 

seguintes nomes: Fernando Bernardes (repórter); Leci Kelli S. Campos; Elza Vicenzi; 

Luana Camili Borges Pinto; Jean Fabricio Jede; Diego Lucas Welter; Josiane Martini; José 

Valmir Soares dos Sanots; Bernaddeti R. de Maria; Elisângela Maria S. da Silva; Maria 

Rosane Manente; Maria Edeneusa Alves dos Santos; Faíola Riveros; Liziane Diedrich; 

Margaret Dionizio; Claudio Schutz; Antonio Pitondo; Marcos Lovera; Jean Fernando Sassi. 

A seguir o Senhor Presidente convidou a todos a todos para a Sessão Ordinária à realizar-

se no dia 08 de agosto de 2019, quinta-feira, com início às 19h30min. 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. 

 


