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Ata da 1ª Sessão, da 8ª Reunião Ordinária, da 3ª Sessão 

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

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 outubro 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 3ª. Sessão da 9ª. Extraordinária realizada no dia 17 de setembro de 

2019, ninguém se manifestando foi considerada aprovada, seguindo assinada pela Mesa 

Diretora; a seguir colocou em discussão a Ata 4ª. Sessão da 9ª. Extraordinária realizada 

no dia 17 de setembro 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 255/2019/GAB/PMSTI, protocolado sob o nº 254/2019; Leitura do Ofício s/nº, 

da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, protocolado sob o nº 249/2019, sendo 

estas correspondências colocadas à disposição dos Vereadores na secretaria desta Casa. 

Leitura da Mensagem nº 047/2019, do Executivo Municipal, protocolada sob o nº 

262/2019, que encaminhou o Projeto de Lei nº 40/2019, “Que adequa os anexos que 
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compõe o Plano Plurianual 2018 a 2021 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o 

Exercício 2020, e dá outras providências”, sendo este projeto encaminhado às Comissões 

Técnicas para análise e parecer. Leitura da Mensagem nº 048/2019, do Executivo 

Municipal, protocolada sob o nº 263/2019, que encaminhou o Projeto de Lei nº 

41/2019, “Que estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício 

Financeiro de 2020, no valor de R$ 87.048.800,00 (Oitenta e sete milhões, quarenta e 

oito mil e oitocentos reais)”, sendo este projeto encaminhado às Comissões Técnicas 

para análise e parecer.  E Leitura da Mensagem nº 049/2019, do Executivo Municipal, 

protocolada sob o nº 264/2019, que encaminhou o Projeto de Lei nº 42/2019, “Autoriza 

o Poder Executivo Municipal a conceder direito real de uso sobre terreno urbano, ao 

grupo de Escoteiros Alfa Ômega – 66 – PR”, sendo este projeto encaminhado às 

Comissões Técnicas para análise e parecer.  Correspondências de Terceiros: Leitura do 

Ofício nº 014/2019, da Associação de Proteção aos Animais – Focinhos e Pelos, 

protocolado sob o nº 248/2019, sendo colocado a disposição dos Vereadores na 

Secretaria desta Casa. E leitura do Ofício/AU nº 136/2019, da Gazeta de Toledo, 

protocolado nesta Câmara sob o nº 256/2019, sendo colocado a disposição dos 

Vereadores na Secretaria desta Casa. Proposição dos Vereadores: Leitura da Indicação 

nº 10/2019, de autoria da Vereadora Luiza Benedet Kalichevski, que sugere ao 

Executivo Municipal que determine à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, 

para gestionar junto ao Grupo Ecorodovias/Empresa Rodovia das Cataratas S/A. e ao 

DER – Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná, a liberação para construção de 

um abrigo de ônibus coberto na PR-874 - Rodovia Natalino Spada, próximo ao km 07, 

margem esquerda no sentido cidade ao Terminal Turístico Alvorada de Itaipu, sendo 

esta indicação encaminhada 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 
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matérias o Senhor Presidente declarou aberta a palavra em Explicações Pessoais. 

Estando devidamente inscrita, a Vereadora Luiza Benedet Kalichevski e lhe sendo 

concedida a palavra, se dirigiu à tribuna, assim se pronunciando: “Boa noite 

Vereadores(as), grupo escoteiros de Santa Terezinha, diretores servidores e 

comunidade geral que nos prestigia nesta sessão. Quero deixar registrado que hoje 

tivemos a visita dos técnicos do DER e da Ecorodovias – Rodovia Cataratas S/A, sobre 

aquele requerimento que encaminhamos a esses órgãos pedindo um estudo sobre a 

possibilidade de aumentar a sinalização na BR 874 que é Rodovia Natalino Spada. Assim, 

nesta data nós Vereadores fomos convidados a acompanhar os técnicos ao longo do 

trecho da rodovia PR-874, onde paramos nos pontos mais críticos, onde explicamos para 

eles os acidentes que já aconteceram  com vítimas  fatais  pedindo a eles os estudos e 

uma maior sinalização para que talvez a gente consiga reduzir um pouco mais os 

acidentes, logicamente que seria também necessária a conscientização dos motoristas, 

através de campanhas educativas, quando retornando do nosso terminal turístico, onde 

principalmente nos finais de semana onde se registra o maior índice de alta velocidade e 

ingerência de bebias alcóolicas. Também constava no nosso pleito que a concessionária 

que faz a manutenção da PR-874, fizesse estudos para que se tenha uma maior 

sinalização na rodovia, até foi sugerido naquele expediente que foi assinado por todos os 

vereadores,  aqueles redutores tipo sinalizadores, lombadas eletrônicas, alerta de saída 

de veículos de estradas vicinais, medidas estas para que seja informado aos motoristas 

da realidade da pista, visando a diminuição da velocidade, consequentemente isso irá 

diminuir o número de acidentes. Nesta visita in-loco eles informaram que fariam o 

estudo, no que sentimos esta possibilidade da instalação desta sinalização, no entanto, 

eles iriam levantar os custos, no que prometeram nos enviar uma resposta em breve. 

Portanto, Senhor Presidente, essa nossa visita hoje me levou a subir a esta tribuna para 

deixar registrado, pois devemos seguir cobrando essa melhoria na sinalização de acesso 

ao nosso principal ponto turístico do nosso município, sendo também esta rodovia 

acesso de nossos agricultores da área rural do nosso município, que se utilizam da 

mesma para locomoção e transporte da sua produção agrícola. Fica também o meu 

agradecimento  ao grupo de escoteiro Alfa e Ômega e desta indicação que foi feita sobre 

a cedência da antiga creche para que vocês tenham realmente  a sede definitivamente, 
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sendo este o anseio de  tantos anos, no que também aos  senhores  vereadores a 

compressão para que votem  favoravelmente a este projeto, pois sabemos da 

importância que tem o grupo Alfa Ômega em nossa cidade, com formação de  jovens que 

está muito bem especificada na mensagem que o Prefeito enviou  para esta casa de Leis. 

Era isso que eu tinha para falar no momento, obrigada a todos, concluiu a Vereadora 

Luiza”. Na sequência com a anuência do Presidente, o Vereador “Bim” em “Questão de 

Ordem”, informou aos presentes, notadamente as pessoas ligadas ao Grupo de 

Escoteiros, que o Projeto de Lei que foi lido hoje, estaria na segunda-feira,(07), sendo 

analisado pelas Comissões Técnicas e que provavelmente na sessão de terça-feira,(08), 

entraria na pauta de votação. Em seguida o Senhor Presidente foi informado que não 

havia mais inscritos. Não havendo mais Vereadores inscritos, o Senhor Presidente 

enalteceu as palavras da Vereadora Luiza, reafirmando que acompanhou a visita à rodovia 

PR-874, disse que todos foram convocados independentemente de partido, sendo uma 

obrigação de todos, devendo se unir e lutar pelo melhor, para nossos munícipes 

principalmente quando se trata de salvar vidas. Por fim, agradeceu e nominou aos 

munícipes que assinaram a lista de presença, conforme segue: Ex-Vereador e Ex-

Presidente desta Casa gestão 2012, Claudeir Costa Ferreira;  Andréia Link; Adriano 

Peres; Harrisson Mateus Pasquali; Ademir Acordi; Valter R. Alves; Antonio Carlos 

Pitondo; Edilso Cichelero; Marcos Lovera; Débora C. da Luz; Dagmara Beltrame de Assis; 

Thais Nascimento Moreira e Advogado Marcelo Costa. A seguir o Senhor Presidente 

convidou a todos a todos para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia 08 de outubro  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. 

 


