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

Legislativa, da 9ª Legislatura, realizada no dia 08 de agosto de 

2019. 

 

                                        Presidente:           ROGÉRIO MATENDAL 

                                        Vice-Presidente:  LUIZA BENEDET KALICHEVSKI 

                                        Secretários:          NEUZA DA SILVA CORREIA 

                                                                         ANTONIO LUIZ BENDO (BIM) 

                                                                                                                                                      

Aos oito 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. Neuza da Silva 

Correia. Em seguida o Senhor Presidente declarou aberto o expediente e colocou em 

discussão a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 06 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, sendo informado 

pela 1ª. Secretária que não havia matérias no expediente desta sessão. Não havendo 

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 2ª. 

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, ninguém se 
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manifestando, o Projeto de Lei nº 20/2019, foi colocado em votação, sendo considerado 

aprovado 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 para o Senhor Prefeito Municipal para sanção. 

Leitura em 2ª. 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, ninguém se manifestando, o 

Projeto de Lei nº 31/2019, foi colocado em votação, sendo considerado aprovado 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 para o Senhor Prefeito Municipal para sanção. Leitura em 2ª. 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, ninguém se manifestando, o Projeto de Lei nº 32/2019, foi colocado em 

votação, sendo considerado aprovado 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 para o Senhor Prefeito 

Municipal para sanção. Leitura em 2ª. 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, ninguém se 

manifestando, o Projeto de Lei Complementar nº 06/2019, foi colocado em votação, 

sendo considerado aprovado 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 para o Senhor Prefeito Municipal 

para sanção. E leitura em 2ª. Discussão do Projeto de Lei Complementar nº 07/2019, 
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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 3ª. 

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 e estando devidamente 

inscrito foi concedida a palavra ao Vereador Antonio Luiz Bendo (Bim), que da tribuna, 

saudou a Mesa Diretora, Vereadores(as) e as lideranças presentes. Disse sentir-se 

honrado em fazer parte do grupo de apoio a Administração Municipal e sua equipe, razão 

pela qual, aproveitava este espaço para fazer um breve relato sobre as obras do programa 

“tapete preto”, recapeamento asfáltico 2018/2019, fazendo resumo por região/bairros, 

sendo contemplados: Santa Mônica quase 62 mil metros quadrados de recapeamento 

asfáltico; Parque dos Estados 21 metros quadrados; Área Industrial mais de 15 mil 

metros quadrados; Parque São Loureço mais de 40 mil metros quadrados; Região dos 

Conjuntos Habitacionais mais de 25 mil metros quadrados; Santa Terezinha 3ª. Parte 

mais de 10 mil metros quadrados e centro mais de 36 mil metros quadrados. Disse que já 

executados encontrava-se em torno de 210.217,69 m2 e que a executar estariam 

169.271,89 m2, totalizando ao final da conclusão das obras 379.490,58 m2 de 

recapeamento asfáltico. O Vereador (Bim) citou também os custos das obras do programa 

tapete preto, onde o recapeamento executado  havia ficado em R$ 8.017.,847,01e o 

executar no valor de R$ 6.372.549,64, perfazendo ao final da conclusão da obra um 

investimento total de R$ 14.390.396,65. Comentou também sobre a obra de 

prolongamento da Avenida das Orquídeas, cuja obra após sua execução e conclusão 

estava orçada em R$ 2.219.400,00. Por fim, o Vereador Antonio Luiz Bendo (Bim), 

comentou sobre as obras de pavimentação poliédrica no interior do município, exercício 

2018/2019, beneficiando as estradas SG  039 – Estrada Piva; Estrada de acesso a chácara 

do pinto e da Estrada SG 015, que liga a PR-874 à Vila Três Fazenda,  perfazendo um total 

de 37.866,00 de pavimento poliédrico, com um custo de R$ 1.498.910,83. Concluiu o seu 
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pronunciamento afirmando que o mais importante era que todo este investimento na 

cidade, nos bairros e interior do município seria a custo zero para os munícipes, trazendo 

desenvolvimento, maior comodidade e qualidade de vida aos moradores, concluiu o 

Vereador (Bim). Em seguida devidamente inscrita, fez uso da palavra a Vereadora Luiza 

Benedet Kalichevski, assim se pronunciando: “Senhor Presidente, Vereadoras e 

Vereadores, Secretários, Diretores, comunidade que prestigia a sessão nesta noite. 

Parabéns Vereador Bim por sua colocação me somo as suas palavras, é que acho que 

estamos tão acostumados com obras no Município acontecendo diariamente a 

praticamente três anos, nós as vezes esquecemos de usar a tribuna da Câmara para 

agradecer o Prefeito Cláudio e a sua grande equipe de trabalho que vem auxiliando nesse 

desenvolvimento do Município, muito bem colocado, parabéns, e como você disse muito 

mais virá pela frente. Eu quero aqui agradecer a todos os Vereadores pela aprovação do 

Projeto de Lei nº 20/2019, que tem por objetivo instituir o dia municipal de 

conscientização e enfrentamento a fibromialgia (12 de maio). Sabemos da importância 

desse projeto, todos entenderam e eu espero que todas as pessoas que vivem nesse 

município sendo portadoras da fibromialgia, tenham realmente uma condição de vida 

melhor a partir  desse projeto, que ele venha pra ajudar cada uma de vocês a ter uma 

qualidade de vida melhor e buscar os seus direitos. Então quero deixar o meu 

agradecimento para todos os Vereadores, por serem conscientes e foram solidários para   

que esse projeto fosse aprovado. Também quero aproveitar a oportunidade para 

agradecer a vocês jovens mulheres que me procuraram para apresentarmos esse projeto 

de lei e é assim, quando a comunidade participa ativamente e procura os seus 

representantes, as coisas boas acontecem, pois nós Vereadores(as) fomos eleitos pra isso, 

para que quando precisarem nos procurem, que a comunidade venha até nós, converse 

com a gente para saber os direitos que vocês tem e naquilo que for possível e viável nós 

estaremos claro orientando, dando encaminhamento nos pedidos ou até mesmo 

apresentando projetos, como foi o caso das pessoas portadoras de fibromialgia.  muito 

obrigada Senhor Presidente, Vereadores(as) e lideranças presentes, conclui a Vereadora 

Luiza Benedet Kalichevski”. Não havendo mais Vereadores inscritos, o Senhor Presidente 

agradeceu as presenças no Plenário das lideranças que assinaram a lista presença. A 

seguir convidou a todos a todos para a Sessão Ordinária à realizar-se no dia 13 de agosto 

de 2019, terça-feira, com início às 19h30min. Em seguida desejou boa noite a todos e 
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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. 

 


