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Ata da 4ª Sessão, da 6ª Reunião Ordinária, da 3ª Sessão 

Legislativa, da 9ª Legislatura, realizada no dia 13 de agosto de 

2019. 

 

                                        Presidente:           ROGÉRIO MATENDAL 

                                        Vice-Presidente:  LUIZA BENEDET KALICHEVSKI 

                                        Secretários:          NEUZA DA SILVA CORREIA 

                                                                         ANTONIO LUIZ BENDO (BIM) 

                                                                                                                                                      

Aos treze 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 08 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, 

Correspondências do Executivo: Leitura do Ofício nº 197/2019-GAB/PMSTI, do Executivo 

Municipal, protocolado nesta Casa sob o nº 210/2019, sendo colocado a disposição dos 

Vereadores na Secretaria desta Casa. E leitura do Ofício nº 203/2019-GAB/PMSTI 

protocolado sob o nº 212/2019, sendo colocado a disposição dos Vereadores na 

Secretaria desta Casa. Proposição dos Vereadores: Leitura do Requerimento Nº 06/2019, 

de autoria do Vereador Ivo Philippsen, versando sobre o Pregão Presencial nº 92/2019, 

Processo Licitatório nº 257/2019. Leitura do Requerimento Nº 07/2019, de autoria do 

Vereador Ivo Philippsen, com o apoio do Vereador Evandro Perin, versando sobre o 

Pregão Presencial nº 051/2018, Processo Licitatório nº 148/2018. Leitura do 



2 

 

Requerimento Nº 064/2019, de autoria do Vereador Ivo Philippsen, versando sobre o 

Pregão Presencial nº 92/2019, Processo Licitatório nº 160/2019. Os Requerimentos Nºs 

06, 07 e 08/2019, foram colocados individualmente em discussão e votação, fazendo uso 

da tribuna na discussão dos mesmos os Vereadores: Antonio Luiz Bendo (Bim); Evandro 

Perin e o Vereador Ivo Philippsen. Após, esgotadas as discussões e apartes dos 

Vereadores citados, os autores se manifestando em defesa dos requerimentos e o 

Vereador Antonio Luiz Bendo questionando a forma de apresentação destes 

requerimentos, o Senhor Presidente colocou em votação, sendo individualmente os 

Requerimentos Nºs. 06, 07 e 08/2019, rejeitados por 6 (seis) votos a 2 (dois) votos. 

Votaram contra a aprovação os Vereadores: Antonio Luiz Bendo, Delso Vitorassi, Luiza  

Benedet Kalichevski, Neuza da Silva Correia, Sandra Agostinho e Valdir Sauthier. Sendo 

desta forma determinado pelo Senhor Presidente o arquivamento dos Requerimentos Nºs 

06, 07, 08/2019. Constava no roteiro o Requerimento nº 09/2019, de autoria da 

Vereadora Neuza da Silva Correia, porém a mesma antes do início da sessão fez a retirada, 

no que confirmou no transcorrer da sessão ao ser questionada. Em seguida o Senhor 

Presidente foi 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 3ª. 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 

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 do referido projeto ao Senhor Prefeito para sanção. 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 inscrita a Vereadora Luiza Benedet 
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Kalichevski assim se pronunciou: “Senhor Presidente, Vereadoras, Vereadores 

Secretários, Diretores, funcionários, comunidade em geral que nos prestigia nesta noite, 

meu esposo Ludovico que está aqui presente, uso a tribuna nesta noite para falar do 

acidente que aconteceu neste último domingo na rodovia Natalino Spada PR-874 da 

prainha com mais uma vítima fatal. Acidente este que foi próximo da nossa casa por que 

eu sou moradora lindeira da rodovia e é muito triste você ver esta estatística constante de 

mortes sempre na mesma curva. Então, nós já fizemos aqui nesta casa, com o apoio de 

todos os vereadores, documento encaminhado aos órgãos competentes DER, à Rodovia 

das Cataratas pedindo mais sinalizações na pista e sempre eles têm nos respondido que a 

sinalização é correta, que a sinalização é boa, então eu acho que é hora de a gente agir 

novamente. Nem começou ainda a temporada da prainha que vai estar com cara nova na 

próxima temporada, do próximo verão e já temos vítimas fatais novamente na rodovia. 

Então vamos formular um documento para as próximas sessões endereçando aos órgãos 

competentes, ao DER, à Rodovia das Cataratas e ao Executivo Municipal. Para tanto, eu 

peço o apoio de todos os vereadores para que assinem este documento pedindo que estes 

órgãos realmente façam algo que venha a reduzir essas mortes e acidentes que vem 

acontecendo. Pensei muito ontem sobre esse assunto, sendo oportuna que seja também 

articulado junto ao Demutran do nosso município a possibilidade legal de se implantar 

redutores de alerta nos trechos antes das curvas da PR-874, aumentando também a 

sinalização vertical e horizontal de curva perigosa, ou até mesmo a instalação de lombada 

eletrônica. Assim, estou propondo que na próxima sessão ordinária façamos um 

expediente em conjunto para que seja enviado às autoridades competentes para solução 

do problema, concluiu a Vereadora Luiza”. 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 03 de setembro 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. 
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