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Ata da 2ª Sessão, da 8ª Reunião Ordinária, da 3ª Sessão 

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

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 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 1ª. Sessão da 8ª. Reunião Ordinária realizada no dia 03 de outubro 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 

271/2019/GAB/PMSTI, protocolado sob o nº 267/2019; Leitura do Convite para o 2º 

Encontro Bariátrico, da Secretaria Municipal de Saúde, protocolado sob o nº 266/2019, 

sendo estas correspondências colocadas à disposição dos Vereadores na secretaria desta 

Casa Correspondências de Terceiros: Leitura do  Convite da CãoCaminhada, da empresa 

Marin Agropecuária, protocolada sob o nº 268/2019, sendo colocada a disposição dos 

Vereadores na Secretaria desta Casa. Em seguida o Senhor Presidente foi informado pela 

1ª. Secretária que não havia mais matérias no expediente desta sessão. Não havendo 
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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, assim seguindo:  

Leitura em 1ª. Discussão e Votação do Projeto de Lei nº 40/2019, encaminhado pela 

Mensagem do Executivo Municipal nº 047/2019, “Que adequa os anexos que compõe o 

Plano Plurianual 2018 a 2021 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício 2020, 

e dá outras providências”, colocado em discussão, ninguém se manifestando foi colocado 

em votação artigo por artigo, sendo todos aprovados por unanimidade de votos, sendo 

este projeto incluso na Ordem do Dia da próxima sessão para 2ª. Discussão e Votação. E 

Leitura em 1ª. Discussão e Votação do Projeto de Lei nº 42/2019, encaminhado pela 

Mensagem do Executivo Municipal nº 049/2019, que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a conceder direito real de uso sobre terreno urbano, ao grupo de Escoteiros 

Alfa Ômega – 66 – PR”, colocado em discussão, ninguém se manifestando foi colocado em 

votação artigo por artigo, sendo todos aprovados por unanimidade de votos, sendo este 

projeto incluso na Ordem do Dia da próxima sessão para 2ª. Discussão e Votação. Em 

seguida a 1ª. Secretária informou que não constavam mais matérias na Ordem do Dia. 

Não havendo 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: “Senhor 

Presidente, Vereadoras e Vereadores quero cumprimentar também Ademir Presidente 

do grupo de Escoteiros Alfa e Ômega, o chefe Matheus e os demais chefes aqui presentes, 

jovens e crianças e também a comunidade aqui em geral que nos prestigia nesta sessão. 

Em 2016 eu fui convidada para uma reunião e nessa reunião foram discutidos vários 

assuntos inclusive este assunto sobre a sede do grupo de escoteiro Alfa e Ômega, e me 

comprometi na época, se fosse eleita iria pleitear junto ao Executivo a possibilidade de 

realmente o grupo de escoteiros ter a sua sede própria. Sabemos da importância de ter 

um grupo de escoteiros em nossa cidade, no País e no  mundo, que forma crianças e 

jovens adolescentes em líderes, líderes em comunidade,  líderes para suas atividades 

futuras  e suas escolhas profissionais, falo isso pois eu também tive meus filhos como  
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escoteiros que faziam parte do Grupo de Escoteiros Cataratas, em Foz do Iguaçu. Eu e o 

Ludovico, meu esposo sempre participamos dando apoio aos eventos do clube e    

sabemos da importância que isto tem para a formação de jovens e acredito que para os 

demais que estão presentes aqui hoje está sendo muito importante e também para os 

que passaram pelo grupo no passado. A partir de então, desde a primeira conversa 

minha com  o Prefeito Claudio, depois de eleita, comentei com ele sobre o anseio do 

grupo inteiro de ter a sua sede própria. Desde aquele momento eu bem vi que ficou 

muito empenhado e falou que também era  um anseio dele, e sabendo a importância do 

grupo dos escoteiros ou  movimento de escoteiro na Cidade, iria verificar a possibilidade 

de ter esta sede própria e de lá pra cá foram várias conversas. Estávamos sempre em 

contato, mas eu acredito que Deus sempre prepara na hora certa e no momento certo 

que tem que ser e finalmente este dia chegou. Vocês estão aqui participando desta 

sessão onde foi colocado em primeira votação o projeto de lei que vai destinar a sede a 

vocês, ao grupo Alfa e Ômega, aqui do município e para mim é uma satisfação muito 

grande ter participado de todo este processo. Também quero deixar o meu 

agradecimento muito especial ao  Prefeito Claudio por ter me ouvido, por  ter  também a 

sensibilidade de realmente levar a fundo esta questão e ter finalmente concedido então a 

vocês a sede do grupo. Eu quero também agradecer a todos os vereadores que 

entenderam a importância da sede própria para vocês e que votaram favoravelmente, 

nesta primeira votação, sendo que na quinta  já será a segunda e última votação e logo 

após irá para sansão do Prefeito. Hoje é um dia muito especial para mim e fico muito 

feliz por temos conseguido juntos esta vitória e tenho a certeza que a nova sede dará 

para vocês um trabalho ainda maior do que aqueles que vocês já vêm desenvolvendo.  

Vocês conquistaram  com mais afinco sabendo que vocês agora tem os lugares de vocês, 

um lugar que vocês sempre pediram, para  poder guardar  todos os objetos, tudo aquilo 

que envolve o grupo de escoteiro. Então eu desejo que Deus Abençoe o grupo  e   cada 

vez mais a todas pessoas  que participam, pais,  jovens,  adolescentes e crianças, chefes, 

que vocês tenha cada vez  mais ânimo e coragem  para continuar este desafio que é fazer 

parte do Movimento dos Escoteiros Sempre Alerta concluiu a Vereadora Luiza”.  Na 

sequência estando devidamente inscrito fez uso da palavra o Vereador Ivo Philippsen, 

assim se pronunciando: “Boa noite a todos os Vereadores(as), Escoteiros, população 
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itaipuense presente, e os que acompanham a gente nas redes sociais. Hoje venho 

novamente aqui falar sobre o meu desapontamento com a rejeição de mais um 

requerimento nesta Casa de Leis. Em outras ocasiões como esta, tem se falado nesta 

tribuna que meus requerimentos atrapalham o desenvolvimento dos belos trabalhos dos 

secretários municipais, pois bem, todos os requerimentos rejeitados, inclusive este, tem 

como finalidade principalmente de cumprir a minha obrigação como vereador: a 

obrigação de ser um agente fiscalizador, de saber onde está sendo gasto o dinheiro 

público  e principalmente  é importante para saber  por que um veículo de nosso 

município se deslocou até Foz do Iguaçu, no último sábado dia 05 de outubro, mais 

precisamente no mercado atacadista conforme eu passo a você vereadores  as fotos do 

acontecido, e  digo mais  foi até lá,  para adquirir e transportar bebidas alcoólicas. 

Senhor Secretário, Senhor Prefeito para quê era a cerveja, cadê o compromisso com o 

dinheiro público municipal? As fotos estão entregue a vocês, aos nobres companheiros 

por que estou tentando desempenhar a minha função, que a população confiou a mim e 

assim mesmo com as dificuldades que encontro continuarei a fazer. Muito obrigado, 

concluiu o Vereador Ivo”. Em seguida devidamente inscrito fez uso da palavra em 

Explicações Pessoais o Vereador Antonio Luiz Bendo (Bim), assim se pronunciando: 

“Senhor Presidente, senhores vereadores, Vereadora Neuza, Vereadora Luiza, Vereadora 

Sandra, escoteiros, funcionários públicos e munícipes. Primeiro eu só quero deixar 

registrado para o Vereador Ivo, avisar mais uma vez a ele que a pessoa não precisa ser 

Vereador para fazer requerimento. Qualquer um, cidadão de Santa Terezinha de Itaipu 

pode ir e fazer um requerimento na Prefeitura. Não precisa ser vereador não, qualquer 

um de vocês pode fazer o requerimento e pedir onde está indo o dinheiro público. E essa 

foto se eu não estou enganado, este carro aqui é da Feira Municipal e com certeza foram 

buscar alguma coisa para vender na feira. Eu não estou afirmando, eu estou achando que 

seja isso. Por que foi uma surpresa essa foto aqui agora, pelo que estou vendo é o carro 

da Feira Municipal e se foi buscar cerveja, não sei, se lá na feira tenham cerveja para 

vender. Então acho que tem que se informar primeiro antes de expor alguém aqui e digo 

mais uma vez: requerimento qualquer um, cidadão Itaipuense, pode fazer não precisa 

ser Vereador. Para isso, obrigado. Quero deixar bem claro de novo que a gente aprovou 

vários requerimentos do Vereador Ivo e até hoje ele não veio nenhuma vez na tribuna 
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para nos falar como a prefeitura respondeu a ele, concluiu o Vereador (Bim)”. Em 

seguida o Senhor Presidente foi informado que não havia mais Vereadores inscritos. Não 

havendo mais inscritos o Senhor Presidente, enalteceu as palavras da Vereadora Luiza 

Benedet Kalichevski  que de uma forma geral falou por todos os Vereadores quanto a 

cessão do direito real de uso de terreno urbano ao grupo de Escoteiro Alfa Ômega, no 

que também agradeceu ao Prefeito pela iniciativa do Projeto de Lei, atendendo assim 

uma sugestão da Vereadora e que tinha o respaldo e apoio de todos os Vereadores. O 

Presidente ainda estendeu um convite a todos os Vereadores(as) para uma reunião 

amanhã dia 09/10/2019, quarta-feira, às 14 horas na Prefeitura, no gabinete do 

Prefeito, para debater um assunto relacionado a uma deliberação do Tribunal de Contas 

aos municípios, com relação a área da saúde. Por fim, agradeceu de uma forma geral a 

todos que assinaram a lista de presença, destacando os componentes da diretoria do 

Grupo Alfa Ômega, os Escoteiros, Secretários e Diretores Municipais, empresários, 

demais servidores públicos e munícipes. A seguir o Senhor Presidente convidou a todos 

a todos para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia 10 de outubro  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. 

 


