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Ata da 1ª Sessão, da 6ª Reunião Ordinária, da 3ª Sessão 

Legislativa, da 9ª Legislatura, realizada no dia 1º de agosto de 

2019. 

 

                                        Presidente:            ROGÉRIO MATENDAL 

                                        Vice-Presidente:  LUIZA BENEDET KALICHEVSKI 

                                        Secretários:           NEUZA DA SILVA CORREIA 

                                                                          ANTONIO LUIZ BENDO (BIM) 

                                                                                                                                                      

No primeiro dia 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 Extraordinária realizada no dia 19 de junho 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: 

Correspondências do Executivo: Leitura do Ofício nº 173/2019/GAB/PMSTI, protocolado 

nesta Casa sob o nº 190/2019, sendo colocado a disposição dos Vereadores na Secretaria 

desta Câmara Municipal; Leitura da Mensagem nº 035/2019, do Executivo Municipal, 

protocolada sob o nº 205/2019, que encaminha o Projeto de Lei nº 31/2019, sendo este 

projeto encaminhado às Comissões Técnicas para análise e parecer; Leitura da Mensagem 

nº 036/2019, do Executivo Municipal, protocolada sob o nº 206/2019, que encaminha o 

Projeto de Lei  nº 32/2019, sendo este projeto encaminhado às Comissões Técnicas para 

análise e parecer; Leitura da Mensagem nº 037/2019, do Executivo Municipal, 

protocolada sob o nº 207/2019, que encaminha o Projeto de Lei Complementar nº 
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06/2019, sendo este projeto encaminhado às Comissões Técnicas para análise e parecer; 

E Leitura da Mensagem nº 038/2019, do Executivo Municipal, protocolada sob o nº 

208/2019, que encaminha o Projeto de Lei Complementar nº 07/2019, sendo este 

projeto encaminhado às Comissões Técnicas para análise e parecer. Correspondências de 

Terceiros: Leitura do Ofício nº 1653/2019-REGOV/CV, da Representação Executiva 

Negocial de Governo de Cascavel, protocolado nesta Casa sob o nº 175/2019, sendo 

colocado a disposição dos Vereadores. E leitura do Ofício nº 076/2019-CA-FOZ, do 

Ministério Público do Estado do Paraná, protocolado sob o nº 192/2019, sendo colocado 

a disposição dos Vereadores na secretaria desta Casa. Proposição dos Vereadores: Leitura 

da Indicação nº 09/2019, de autoria do Vereador Valdir Sauthier, que sugere que chefe do 

Executivo Municipal determine para que às Secretarias Competentes da Prefeitura a 

execução de projeto paisagístico através do plantio de árvores e ornamentação junto ao 

canteiro central das Avenidas Sergio Roncato e Silvino Dal Bó, localizadas no Loteamento 

Parque São Lourenço, neste município, cuja benfeitoria contribuirá para o meio ambiente, 

proporcionando sombra, melhorando o visual e trazendo maior qualidade de vida aos 

moradores daquela região, sendo esta Indicação encaminhada pelo Presidente 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 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, sendo informado que não constavam  

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

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

apenas o Vereador Evandro Perin solicitou informalmente ao Presidente a data da 

realização da reunião das Comissões Técnicas, no que propôs ao Presidente da Câmara 

que convidasse o Secretário ou Diretor da pasta competente para esclarecimentos junto a 

reunião das comissões técnicas, com respeito ao Projeto de Lei Complementar nº 

07/2019, encaminhado através da Mensagem do Executivo Municipal nº 038/2019, que 

visa a alteração da Lei Complementar nº 119/2007, que dispõe sobre o parcelamento do 

solo do município. no que foi acatado pelo Presidente.  Em seguida o Senhor Presidente 
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agradeceu as presenças no Plenário: Fernando Bernardes (repórter) e sua esposa Soeli; 

Antonio Pitondo, Diretor de Orçamento; Odair Gonçalves, assessor do Deputado Federal 

Diego Garcia; Inês Aparecida de Jesus; Paulo Celso de Lima e Vanderlei do bairro Santa 

Mônica. A seguir o Senhor Presidente convidou a todos a todos para a Sessão Ordinária à 

realizar-se no dia 06 de agosto de 2019, terça-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. 


