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Ata da 1ª Sessão, da 7ª Reunião Ordinária, da 3ª Sessão 

Legislativa, da 9ª Legislatura, realizada no dia 03 de setembro 

de 2019. 

 

                                        Presidente:            ROGÉRIO MATENDAL 

                                        Vice-Presidente:  LUIZA BENEDET KALICHEVSKI 

                                        Secretários:           NEUZA DA SILVA CORREIA 

                                                                          ANTONIO LUIZ BENDO (BIM) 

                                                                                                                                                      

Aos três dias do mês de setembro 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 28 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 08/2019/Contábil, 

protocolado nesta Casa sob o nº 221/2019; Leitura do Ofício nº 213/2019/GAB/PMSTI, 

protocolado sob o nº 225/2019; Leitura do Ofício nº 18/2019, da Secretaria da 

Agropecuária e Meio Ambiente, protocolado sob o nº 226/2019; Leitura do Ofício nº 

217/GAB/PMSTI, do Executivo Municipal, protocolado sob o nº 229/2019; Leitura do 

Ofício nº 218/2019/PMSTI, protocolado sob o nº 234/2019, sendo todas estas 

correspondências colocadas a disposição dos Vereadores na Secretaria desta Casa. 

Leitura da Mensagem nº 040/2019, do Executivo Municipal, protocolada sob o nº 
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230/2019, que encaminha o Projeto de Lei nº 34/2019, sendo este projeto encaminhado 

às Comissões Técnicas Reunidas para análise e parecer; Leitura da Mensagem nº 

041/2019, do Executivo Municipal, protocolada sob o nº 231/2019, que encaminha o 

Projeto de Lei nº 35/2019, sendo este projeto encaminhado às Comissões Técnicas 

Reunidas para análise e parecer; E Leitura da Mensagem nº 042/2019, do Executivo 

Municipal, protocolada sob o nº 232/2019, que encaminha o Projeto de Lei nº 36/2019, 

sendo este projeto encaminhado às Comissões Técnicas Reunidas para análise e parecer. 

Correspondências de Terceiros: Leitura do Ofício s/nº, da Sanepar, protocolado nesta 

Câmara sob o nº 219/2019; Leitura do Ofício Circular nº 01/2019, da Procuradoria da 

Mulher, protocolado sob o nº 220/2019; E leitura do Ofício Circular SUDIS nº 006/2019, 

da Superintendência Geral de Diálogo e Interação Social, protocolado sob o nº 

233/2019, sendo estas correspondências colocadas a disposição dos Vereadores na 

Secretaria desta Casa. Proposição dos Vereadores: Leitura do Requerimento nº 10/2019, 

de autoria da Vereadora Luiza Benedet Kalichevski, com o apoio dos Vereadores: 

Rogério Matendal; Neuza da Silva Correia; Valdir Sauthier, Antonio Luiz Bendo (Bim); 

Sandra Agostinho; Delso Vitorassi (Tchó); Ivo Philippsen e Evandro Perin. Este 

Requerimento propõe que após ouvido o douto Plenário, seja enviado através de ofício 

este requerimento ao Grupo Ecorodovias/Empresa Rodovia das Cataratas S/A. e ao DER 

– Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná, visando a realização de estudos para 

a implantação de sinalização sonora(faixas onduladas sobre o asfalto), que produzem 

sonoro-vibratório, nos trechos que antecede as curvas da Rodovia Natalino Spada – PR-

874 e ou lombadas “eletrônicas”, bem como a incrementação e readequação de placas de 

sinalização vertical para redução de velocidade e a indicação de saída de veículos nos 

entroncamentos das estradas rurais, principalmente nos locais de curvas e trechos de 

aclives e declives mais acentuados, merecendo uma atenção especial, quanto a 

sinalização, os quilômetros 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 da PR-874. E, mais especificamente 

nas proximidades das curvas existentes no quilômetro 4, no sentido prainha para o 

centro da cidade, pois este é o local mais critico de toda a rodovia, onde ocorreram a 

maioria dos acidentes, principalmente com vitimas fatais. Colocado em discussão, 

ninguém se manifestando foi o Requerimento nº 10/2019 colocado em votação, sendo 

aprovado por unanimidade de votos dos Vereadores, sendo determinado o seu 
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encaminhamento conforme solicitado. 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. 

Estando devidamente inscrito, o Vereador Ivo Philippsen e lhe sendo concedida a 

palavra, se dirigiu a tribuna, assim se pronunciando: “Boa noite Vereadores, população 

Itaipuense presente e aos que nos acompanham nas redes sociais. No final do mês de 

julho estivemos na prefeitura municipal entregando à Administração Municipal um 

trator agrícola no valor de duzentos e oitenta e nove mil reais indicado pelo Senador 

Roberto Requião e pelo Deputado Requião Filho, a meu pedido, ao Município. 

Novamente meus cumprimentos e agradecimentos e informo também que o Deputado 

estará presente na nossa cidade a partir de amanhã até na quinta feira, e já me adiantou 

que houve a liberação de mais quatrocentos mil reais para a saúde de Santa Terezinha 

de Itaipu, que a gente já tinha encaminhado a documentação e já foi confirmada essa 

informação pela Senhora Jenny, responsável pelos projetos. Na ocasião outro fato me 

chamou atenção e pareceu preocupante, fato esse que foi novamente explicitado pelo 

Prefeito Municipal na rádio local nos últimos dias. Normalmente não falo sobre siglas 

partidárias, prefiro falar sobre pessoas que compõem agremiações partidárias, mas, 

devido a preocupação em achar culpados, do Senhor Prefeito Municipal expostas nas 

duas ocasiões quanto a mudança de uma Lei Federal que altera os percentuais de 

recebimento de Royalties de Itaipu e que beneficia a cidade de Guaíra e dilui esse valor 

pago a mais para Guaíra entre os quinze municípios lindeiros do lago de Itaipu. Pois 

bem, a visível falta de assessoria técnica fez com que o Prefeito Municipal Cláudio 

Eberhard se equivocasse várias vezes, acusando falha ou não movimentação do 

Secretário Municipal de Planejamento no ano de 2012, cargo por mim ocupado na 

ocasião. Demonstrando simples e unicamente uma tentativa de ataque pessoal alegou 
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que era unicamente por que tanto o Deputado autor do projeto, quanto a Administração 

Municipal eram do mesmo partido e devido também ao PMDB ter assumido o Governo 

Federal, teria sido a sigla PMDB a culpada de tal situação. Dito isto, Senhor Prefeito, me 

sinto na obrigação como Vereador de verificar as informações junto a Câmara Federal, 

ao Senado Federal e junto à Administração de  

Guaíra e também junto ao Conselho dos Municípios lindeiros, a qual Santa Terezinha de 

Itaipu também faz parte, ou ao menos deveria mandar representantes às reuniões e 

participação assídua. Assim, levantando as informações pude fazer uma cronologia real 

dos fatos. O projeto tem como ementa o aumento da distribuição de Royalties à cidade 

de Guaíra devido a perca turística com o alagamento das Sete Quedas, que submergiram 

com a construção da usina hidrelétrica de Itaipu. Pois bem, não cabe a nós julgar 

merecimento, isso já foi feito pelos Deputados Federais. O projeto foi realmente de 

autoria do ex Deputado Osmar Serráglio que foi do PMDB em 2012, mas o que a 

assessoria do Prefeito não se atentou, ou não quis se atentar, foi que o projeto, devido a 

morosidade do sistema, não teve andamento nesse ano, a não ser um parecer emitido 

pelo Deputado Eduardo Siarra do PSD do Paraná. Fora isso o projeto ficou estacionado. 

Em 2013 o Deputado Nelson Meurer do PP, partido que inclusive nesta data fazia parte 

da Administração Municipal do já prefeito Cláudio Eberhard, inclusive o Nelson Meurer 

fez um substitutivo desse projeto e esse substitutivo foi o texto final aprovado em 2014. 

O Deputado Ricardo Barros também do PP deu parecer pela constitucionalidade do 

projeto.  Em 19/03/2014 o Deputado Alfredo Kaifer, do PSDB, deu parecer favorável e 

se pronunciou sobre o projeto. Reiterando, parecer favorável de Alfredo Kaifer, 

Deputado do PSDB em março de 2014. Agora pergunto ao Vereador Valdir, o senhor já 

era vereador naquela gestão, o Prefeito chamou a câmara de Vereadores para agir? Para 

tentar barrar o projeto de alguma forma na Câmara Federal? Em 2015, devido aos fins 

dos mandatos, seguindo Regimento Interno da Câmara Federal, os projetos foram 

arquivados e depois requeridos pelo Deputado para reabertura e tramitação. Em 

08/07/2015 foi aprovado e redigido texto final e nada da competente equipe técnica do 

Prefeito Cláudio se manifestar, lembrando que o Prefeito já era o gestor de nosso 

Município desde 2013! Já era seu governo Prefeito! Pois bem, para não se alongar mais, 

ressalto também que o Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros, ao qual 
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Santa Terezinha de Itaipu também faz parte, em reunião e constando em ata, tratou do 

assunto em 2018, discutindo o Projeto de Lei, e tratou de emitir um ofício em 

21/05/2018, em nome de todos os municípios lindeiros, inclusive de Santa Terezinha de 

Itaipu. E o Senhor Prefeito estava onde nesta data, que não fez nenhuma objeção? E por 

fim, o Senado aprovou e o presidente Jair Bolsonaro sancionou tal lei, em ato realizado 

em Foz do Iguaçu no mês de maio de 2019.  Outro fato sobre Royalties, esquecido pelo 

Prefeito Municipal é com relação a outro Projeto de Lei Federal, o projeto 315/2009 que 

aumentou para Santa Terezinha de Itaipu em quase seis milhões de reais por ano o 

recebimento de Royalties do nosso  munícipio, projeto esse de 2009. Na data do projeto, 

o governo municipal era MDB, o presidente que sancionou foi o presidente Michel 

Temer, será que Santa Terezinha de Itaipu está recebendo mais recursos de Royalties, na 

opinião do Senhor Prefeito também é culpa do PMDB? Assusta-me muito, em tempos de 

internet, que se pode acompanhar todo e qualquer projeto junto a Casa de Leis, que a 

falta de informação e a exclamação de meias verdades façam com que o Prefeito 

pratique tamanho equívoco. Mas os fatos estão postos e disponíveis para acesso de 

qualquer cidadão. Ao Presidente Rogério, peço que convide o Prefeito para que venha 

em nossa reunião de Comissões dessa Casa de Leis para sanar qualquer dúvida. Assim 

poderemos debater sobre os dois projetos, como ele sempre tanto quis. Aos 

companheiros Vereadores, fico à disposição para fornecer cópia de qualquer dos 

documentos mencionados aqui, pois possuo em mãos, inclusive os ofícios emitidos pelos 

conselhos envolvidos na situação. Muito obrigado! concluiu o Vereador Ivo Philippsen”. 

Em seguida, devidamente inscrito, fez uso da palavra o Vereador Valdir Sauthier, assim 

se pronunciando: “Senhor Presidente, senhores Vereadores, senhoras Vereadoras, e 

comunidade presente, muito obrigado pela presença.  Nobre Vereador Ivo, respondendo 

a sua pergunta: Todos os deputados que você citou, nenhum desses faz parte do grupo, 

do prefeito, do Município. Sendo do PSDB, MDB, você não citou nenhuma vez que era o 

Dirceu Sperafico, nenhuma vez o Deputado Traiano, que eram da base, então quer dizer, 

se os outros deputados são do nosso partido ou não, não trouxeram nada para o 

Município, então temos que respeitar os Deputados nossos. É fácil falar, fulano beltrano 

e ciclano, mas vamos falar aqui da nossa base, concluiu o Vereador Valdir Sauthier”. Não 

havendo mais Vereadores inscritos, o Presidente da Câmara Rogério Matendal, fez 



6 

 

algumas ponderações, afirmando que iria convidar o Senhor Prefeito para fazer uma 

reunião a respeito do assunto, no que afirmou que era uma situação desagradável a 

perda anual dos royalties, no que solicitou que todos os Vereadores participassem desta 

reunião. Momento este em que o Vereador Antônio Luiz Bendo  pediu um espaço ao 

Presidente para esclarecimento e lhe sendo concedido, disse que não estava presente 

quando este fato veio a tona na Prefeitura, porém havia tomado conhecimento que o 

próprio Prefeito havia se colocado a disposição para numa reunião resolver e esclarecer 

esse fato para todos os Vereadores. Disse que essa reunião poderia acontecer tanto nas 

dependências da Câmara Municipal, numa reunião das Comissões técnicas, ou na 

própria Prefeitura. Só para deixar bem claro que o Prefeito se colocou a disposição para 

tratar deste assunto com os Vereadores, razão pela qual, disse ser oportuno que se 

marque de imediato uma reunião aqui ou na Prefeitura para conversarmos sobre esse 

assunto, concluiu (Bim). Seguindo o Presidente Rogério disse que ficava a disposição dos 

Vereadores e assim que se tivesse um consenso marcaria esta reunião com o Prefeito, no 

que recomendou que nesta oportunidade todos participassem. Em seguida o Presidente 

propôs aos Vereadores que fizessem a análise dos Projetos Nºs 34, 35 e 36/2019 que 

foram enviados em regime de urgência a esta Casa de Leis, cujas Mensagens foram lidas 

nesta sessão. Ao sugerir a deliberação, análise e designação de relatoria em Comissões 

Técnicas Reunidas, logo após o término desta sessão, submeteu esta sugestão a 

deliberação soberana do Plenário, no que houve a concordância unânime dos 

Vereadores. Não havendo mais Vereadores inscritos, o Senhor Presidente agradeceu de 

uma forma geral aos Secretários Municipais, Diretores, Servidores Públicos, imprensa e 

demais munícipes. A seguir o Senhor Presidente convidou a todos a todos para a Sessão 

Ordinária à realizar-se no dia 05 de setembro  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. 


