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

Legislativa, da 9ª Legislatura, realizada no dia 10 de outubro 

de 2019. 

 

                                        Presidente:            ROGÉRIO MATENDAL 

                                        Vice-Presidente:  LUIZA BENEDET KALICHEVSKI 

                                        Secretários:           NEUZA DA SILVA CORREIA 

                                                                          ANTONIO LUIZ BENDO (BIM) 

                                                                                                                                                      

Aos dez 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 2ª. Sessão da 8ª. Reunião Ordinária realizada no dia 08 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 

273/2019/GAB/PMSTI, protocolado sob o nº 270/2019, sendo deferido pelo Presidente 

e atenda ao solicitado. Leitura da Mensagem nº 050/2019, do Executivo Municipal, 

protocolada sob o nº 269/2019, que encaminha o Projeto de Lei nº 43/2019, sendo 

encaminhada às Comissões Técnicas para análise e parecer. Proposição dos Vereadores: 

Leitura da Indicação nº 11/2019, de autoria da Vereadora Luiza Benedet Kalichevski, 

que propõe que o Executivo Municipal determine às Secretarias Competentes da 

Prefeitura Municipal a realização de estudos visando a elaboração de um projeto de lei 
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complementar que contemple a unificação da infinidade de loteamentos existentes em 

nossa cidade, incorporando-os aos bairros antigos e mais conhecidos que acabaram na 

prática identificando uma região da cidade a que pertençam, cuja medida por certo 

reduzirá a burocracia, melhorando a eficiência do serviço público, especialmente entre o 

setores de tributação e cadastro técnico, entrega de correspondências, localização de 

endereços, trazendo maior desburocratização aos serviços, funcionalidade e 

estruturação das informações, bem como a redução de custos aos contribuintes, perda 

de tempo no encaminhamento de pedidos e a agilização dos processos protocolados 

junto a municipalidade, 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 nenhum Vereador 

inscrito o Senhor Presidente informou a todos que estava inscrito em TRIBUNA LIVRE o 

Senhor Celson Marcus Pasquali, chefe dos Escoteiros de Santa Terezinha de Itaipu. 

Sendo informado pelo Presidente que de acordo com a Resolução nº 12/1987 e demais 

alterações posteriores, que o orador teria até 15 (quinze) minutos para se pronunciar e 

que não poderia se desviar do tema a que foi inscrito, qual seja: “Atividades dos 

Escoteiros de STI e agradecimentos”. Informou ainda que o Orador poderá sofrer até 3 

(três) apartes e em termos corteses, sendo facultado ao Orador conceder ou não os 

apartes. Após estas considerações do Presidente, solicitou que o Orador se dirigisse a 

tribuna para o seu pronunciamento. Da tribuna o Senhor Celson Marcus Pasquali, assim 

se pronunciou: “Boa noite a todos! Senhor Presidente boa noite, aos demais vereadores e a 

família Escoteira e demais presentes e a quem nos acompanha nas redes sociais. 

Primeiramente quero agradecer a Deus por ter proporcionado este momento, ao Prefeito 

Claudio Eberhard em entender as nossas necessidades, de uma sede própria para o grupo de 

Escoteiros Alfa Ômega, aos Vereadores por terem confiado no movimento  escoteiro em 

nossa cidade e em especial a  Vereadora Luiza por ser nosso elo nesta Casa de Leis. Aos 

chefes Leio e Serginho e demais chefes não nominados aqui mas presentes na memória do 

Alfa e Ômega que estão hoje no grande acampamento. Agradeço por confiar a mim um 
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momento tão importante como este. O movimento escoteiro é para jovens e  para adultos e eu 

fui escolhido para representar o grupo pois vivenciei  o movimento desde lobinho. Entrei aos 

sete anos e permaneço até hoje no movimento atualmente como chefe do escoteiro. Nestes 

quase dezenove anos que tenho de movimento escoteiro vivenciei muitas mudanças pelas 

quais o grupo passou. Alguns acertos outros erros mas sempre tentando dar o seu melhor. 

Nosso grupo tem quarenta e dois anos de fundação e surgiu de uma sementinha que foi 

plantada lá atrás em 02 de Julho de 1977, pelo Padre Antonio Tolosco, por alguém que 

acreditou que daria certo e como deu certo! O grupo passou por altos e baixos: uma vez por 

falta de jovens, outra por falta de adultos, outros pela incerteza de ter um lugar para as 

atividades.  Mas sempre com a esperança e força para que o grupo continuasse sendo sempre 

alerta. Muitas mudanças ocorreram no local. Lembro da época em que a sede era anexo ao 

pavilhão da Igreja, depois mudou para o terreno em frente, depois para o bosque, para a 

pracinha, área industrial, SOS e CAIC. Entre essas mudanças alguns materiais perdidos, dias 

sem atividades por causa de chuva ou por falta de local. Mas isso é passado! A partir de agora 

poderemos falar que faremos reunião em nossa sede! Nossa esperança de ter uma sede nunca 

cessou, pois tínhamos a certeza de que em algum momento iríamos ter a tão sonhada sede 

para poder falar: nossa sede, nossa casa. Fomos batalhando, conversando, se reunindo, 

sonhando e realizando e o mais importante nunca desistimos de acreditar que o nosso 

momento chegaria e ele chegou. Hoje temos estrelas lá no céu que estão em festa, que hoje 

brilham de uma maneira ímpar, vibram de felicidades no momento. Agora poderemos nos 

planejar, sonhar mais alto, pois teremos nosso lar. Seremos sempre gratos aos inúmeros 

chefes e jovens que passaram no movimento escoteiros e que não foram poucos, 

aproximadamente umas três mil pessoas entre jovens e adultos. Isso sem contar pais e mães 

de apoio, famílias e amigos sempre propagando a bondade, alegria e desafios que o 

movimento escoteiro proporcionam. Viva o Alfa Ômega! Vida longa a este grupo tão 

maravilhoso! Uma vez um chefe me disse: cresça, cresça e voe ainda mais alto! Muito 

obrigado a todos sempre alerta para servir o melhor possível, concluiu o Orador Celson 

Marcus Pasquali, sendo aplaudido por todos os presentes”. Não havendo mais inscritos em 

Tribuna Livre, 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 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 
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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, sendo aprovado em todos seus arquivos por unanimidade de votos e pelo 

mesmo 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 

para sanção. E leitura em 2ª. 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, sendo aprovado em todos seus arquivos por 

unanimidade de votos e pelo mesmo 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 para sanção. Em seguida a 1ª. Secretária 

informou que não constavam mais matérias na Ordem do Dia. Não havendo mais 

matérias o Senhor Presidente declarou aberta a palavra em Explicações Pessoais.  Na 

sequência estando devidamente inscrita fez uso da palavra a Vereadora Luiza Benedet 

Kalichevski, assim se pronunciando: “Senhor Presidente, Vereadoras e Vereadores, Família 

Escoteiro que se faz presente, comunidade em geral que nos prestigia, mais uma vez para nós 

é uma satisfação a presença de todos e sobre a indicação, a respeito do estudo visando a 

elaboração da Lei, para a unificação dos bairros eu queria explicar o seguinte: o que hoje, na 

verdade os contribuintes  estão sendo notificados  para que façam a retificação do nome do 

Bairro, ou o que está se criando um sério transtorno e problema  e despesas para esse, na 

verdade  hoje o cidadão itaipuense se utiliza como designação, de seu bairro o nome mais 

antigo da sua região  e não  o próprio que acabou na prática se transformando  o nome da 

região. Inclusive isso ocorre nos endereços de empresas  e entidades constando desta forma, 

inclusive nos cadastros de órgãos  públicos. O que aconteceu com uma empresa, por exemplo, 

no Parque dos Estados, na rua Rio de Janeiro,  a localidade desta empresa fica no bairro Serra 

Azul. Acredito aqui se perguntar, ninguém saberia dizer que bairro é.  Então, a minha 

sugestão, e acho que todos Vereadores  concordam também é para que o Executivo Municipal  

faça por regiões: Região do Parque dos Estados, Região do Santa Mônica  que são os mais 

conhecidos, são bairros mais antigos da Cidade; e Região Central  que mais se delimita e que 
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todos conhecem, a Região  dos Conjuntos, Parque São Lourenço; acredito que isso vem para 

desburocratizar. Um serviço e uma economia para o contribuinte, por que não há necessidade 

por exemplo da empresa fazer uma alteração do contrato social gerando uma despesa com 

contador, com Junta Comercial com as taxas para alterar o nome do bairro, sendo que o 

Bairro fica no Parque dos Estados. Eu acho que isso é de grande valia. Por isso é a minha 

indicação para que o Executivo faça esse estudo, levantando esta possibilidade. O nosso 

Município vizinho de Foz do Iguaçu já adotou uma medida semelhante que se comprova na 

Lei Complementar 303/2018. Então eu acho que nós podemos contar com o apoio do chefe do 

Poder Executivo e para esta sugestão nos colocamos também à disposição, para análise de 

votação de medidas que venham ajustar os limites geográficos de nossos bairros e que por 

certo contará com apoio dos nobres Vereadores desta casa de Leis. Outra questão que quero 

colocar também é que o Município hoje possui um único CEP, cidades grandes como Foz do 

Iguaçu, em cada rua tem um CEP, e hoje nós contamos com um único CEP. Então eu acho 

que não há necessidade de fazer essas mudanças em contrato social dessas empresas dando 

um custo para os contribuintes. Por outro lado, eu quero aproveitar o momento e esclarecer a 

todos sobre o requerimento rejeitado do Vereador Ivo, na sessão passada. A minha posição e 

acredito que a posição dos Vereadores que fazem base do Governo, é a mesma e acredito que 

o Vereador tem que ser mais claro e específico em seus pedidos. Por que solicitar todos os 

diários de bordo, de todos os veículos da Prefeitura? Ele poderia ter solicitado somente do 

veículo da ocorrência, já que ele veio com as provas, que era o que ele queria, sobre 

exatamente aquele dia. Então eu acredito assim, que seria um custo grande para o município e 

quem iria pagar a conta, de todos os diários de bordo, de todos os veículos da Prefeitura?  Na 

verdade a sua intensão seria somente aquele veículo, que ele trouxe as fotos aqui e 

comprovou, e que o senhor pede transparência e seus colegas também. Mas antes da sessão ou 

melhor, no final de semana o senhor já tinha em mãos os vídeos e as fotos da denúncia. 

Poderia ter informado o fato para os colegas durante a segunda-feira, até terça-feira no início 

da sessão. Mas o senhor não fez isso, o senhor usou, na verdade, o momento. Por que nos fins 

de semana não tem ninguém curtindo as redes sociais, não dá  likes, acho que essa era a 

intenção. Fez isso no dia de semana onde as pessoas usam mais as redes sociais, ai dá pra ver 

que realmente é algo que não está interessado em resolver, a questão da denúncia, e sim se 

promover encima disso. Embora o requerimento tenha sido rejeitado, as explicações do nobre 

Vereador, no dia seguinte em sessão ordinária que foi no dia 08, o Prefeito entrou com uma 
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solicitação, lida hoje em plenário, solicitando a cópia do áudio da sessão para instruir 

processo administrativo, para apurar a denúncia mesmo antes desta Casa de Leis encaminhar 

ao Excelentíssimo Prefeito a cópia solicitada, o mesmo determinou que fosse aberto processo 

de sindicância para apurar os fatos, conforme Publicação no Diário Oficial, no dia de ontem. 

Pois bem nobre colega Ivo, é de interesse desta Casa de Leis e que todos sabem é do interesse 

também do senhor Prefeito, de tirar a limpo toda esta situação por meio de um processo legal 

transparente e justo. Muito obrigado, concluiu a Vereadora Luiza”. Em seguida devidamente 

inscrito fez uso da palavra o Vereador Ivo Philippsen assim se pronunciando: “Boa noite 

Vereadores, Escoteiros e população itaipuense e a todos que me acompanham nas redes 

sociais. Em resposta a citação da vereadora, o meu requerimento não foi aprovado e sobre este 

assunto eu fiz a minha parte fiscalizadora e encaminhei ao Ministério Público Estadual, que 

deve fazer a parte de investigação e tão logo forem intimados, os envolvidos terão que se 

defender. Da mesma forma, a Prefeitura me notificou hoje às seis horas da tarde, sendo claro 

não sei do conteúdo, até o Secretário de Finanças ficou de trazer o conteúdo até agora e não 

trouxe, para me apresentar depois da sessão. Com relação ao que o Vereador Bim disse para 

mim na última sessão, que alguns requerimentos foram aprovados e eu não voltei para falar 

sobre o assunto. Realmente alguns requerimentos meus foram aprovados, dentre muitos, 

vieram faltando documentos e eu tenho cobrado, nesta casa, da Diretoria, inclusive, em 

sessão, fiz requerimentos orais sobre o assunto. Por coincidência esses requerimentos foram 

aprovados sim, Bim. Foram aprovados, creio que o senhor juntamente com Prefeito estavam 

presos ou afastados de seus cargos, por ordem da Justiça. Ainda fico no aguardo de alguns 

documentos da Prefeitura sobre um requerimento que fiz, onde inclusive recorri a servidor 

desta Casa de Leis para buscá-los, mas que não encontrou êxito, pois falta documentação, 

cujo procedimento busquei instrução com o Advogado desta Câmara. Muito obrigado a todos, 

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

Antonio Luiz Bendo (Bim), assim se pronunciando: “Senhor Presidente, Senhores 

Vereadores, Vereadora Neuza, Luiza, Sandra e Escoteiros, Funcionários Públicos, população 

de Santa Terezinha de Itaipu, obrigado pela presença. Eu quero aqui falar para o Vereador 

Ivo, pela décima vez, que requerimento não precisa ser aprovado para ser protocolado na 

Prefeitura. Mas enfim foi requerimento aprovado, a Prefeitura ou o Prefeito respondeu para 

ele pegar os documentos lá na Prefeitura como ele fazia quando era Secretário da Ana. Estão 

aí as provas, na Câmara, não precisa estar mentindo eu até já mostrei para ele. Ele já sabe 
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disso e que eles faziam a mesma coisa quando a Ana era Prefeita, ele mesmo foi Secretário se 

ele não lembra ele foi Secretário de Planejamento da Prefeitura e se eu não me engano 

demorou três anos para terminar uma praça em frente à Igreja Católica. Tudo bem vamos para 

outro assunto. E quanto a foto que ele publicou, como nas palavras da Vereadora Luiza, o 

Vereador usou a tribuna aqui para denúncia, espalhou fotos, vídeos, inclusive editado com sua 

marca por toda rede social: grupos de whatsapp, em todos os grupos sem se importar em 

denegrir a imagem de alguém, denegriu a imagem do próprio município nosso. Até em jornal 

de Foz do Iguaçu ele buscou apoio como fazia a velha política em Santa Terezinha. E ele um 

cara tão novo, um futuro tão bom pela frente e está pregando a velha política do passado. Não 

é assim que devem ser tratadas as pessoas, por mais simples que seja o cargo que usa eu acho 

que a pessoa tem que ser respeitada. Além do mais é engraçado que o vereador sabendo do 

fato tenta investigar sozinho, pedindo uma simples cópia do diário de bordo de todos os 

veículos. Se ele já sabia, como a Luiza falou, pois ele tinha o número da placa do veículo, 

tinha hora, a prova ele tinha tudo. Agora o município vai gastar para tirar mil cópias, mil e 

duzentas cópias, sei lá! O Cláudio compra carro todo dia não sei como está a frota do 

município hoje. Ele já sabia o que ele queria e era só pegar aquela foto daquele carro, 

ninguém é bobo aqui ninguém é otário. A gente sabe o que ele quer fazer, mas enfim 

continuamos. Deveria sim, ser honesto com os Vereadores e demais colegas, protocolar um 

requerimento dele e foi protocolado aqui nesta Casa de Leis sem nem a assinatura dele, foi 

protocolado às cinco horas da tarde, quatro horas não sei, sem assinatura. Enfim o Presidente 

com a boa vontade dele aceitou o requerimento e colocou no roteiro. Ponderamos para o 

Vereador apresentar o requerimento na próxima sessão, mas por que ele tinha as fotos 

guardadas e tinha que mostrar. O requerimento de fato veio a público, em sua fala, poderia ter 

sido diferente, o requerimento poderia ter sido melhorado, feito pedido instaurando  a 

investigação e não fazendo pré-julgamento  do Servidor. Quero deixar bem claro para as 

crianças que estão aqui, amanhã vocês vão estar em nosso lugar. Aqui a nossa briga é política, 

não tem nada a ver ali fora e outra simplesmente política, quero deixar bem claro para vocês 

aqui. O Vereador tem que fazer o seu trabalho, mas fazer certo, sem o pré-julgamento de um 

servidor público. Mas temos que dar a oportunidade de defesa antes de protocolar a denúncia. 

Como ele mesmo falou que eu e o Prefeito estávamos presos no mandato e que ele estava 

aqui.  Eles quiseram dar um golpe em nós para pegar a Presidência da Câmara e eu voltei um 

dia antes. Isso é a mão de Deus e a Justiça que mandou a gente voltar um dia antes da sessão 
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de posse. Então gente, vamos deixar bem claro  as coisas. Eu acho que o Vereador tem que 

fazer o papel dele, o Vereador tem que trabalhar para o Município, tem que vir aqui fazer o 

requerimento, tem que vir aqui justificar o requerimento dele, tem que vir aqui e elogiar o 

município. Mas parece que o Vereador Ivo fala que o nosso município é o pior da região. As 

imagens que ele posta no Facebook dele... eu não tenho Facebook  nem olho as redes sociais, 

mas ele tem e vive mostrando. Enfim, nós somos vereadores, temos que fiscalizar o Prefeito 

sim, mas dentro da justiça. Isso é uma coisa séria, então eu quero deixar aqui as minhas 

palavras, quero deixar aqui registrado que o Prefeito já instaurou a comissão de inquérito, 

ontem mesmo, antes da Câmara responder o requerimento. O áudio do Vereador Ivo,  vocês 

viram o link dele?  Ele colocou só a parte que interessa a ele, não colocou eu falando, nem 

colocou a Luiza falando, não mostrou nem os escoteiros, o que tinha que mostrar não 

mostrou.  Mostrou a parte que ele queria que fizesse. Lógico tem eleição ano que vem. Então 

é assim, eu quero mostrar para a população de Santa Terezinha que nós Vereadores, não é só 

ele não, todos aqui: a Neuza, o Rogério, a Luiza, o Valdir, o Tchó, a Sandra, o Evandro, todos 

nós estamos sim  aqui para fiscalizar o Prefeito e ajudar o Município a crescer. Agora, o 

Vereador tem tanta coragem de vir aqui para falar tanta coisa por que não vem aqui para falar 

que o município está fazendo vinte milhões de reais em asfalto e não é cobrado nem um 

centavo de ninguém, por que ele não fala da iluminação pública toda de led. Então eu 

concordo com alguma coisa, e se é para vir falar das coisas ruins tem que falar das coisas boas 

também. Estou já no quinto mandato, já passei por situação e oposição, eu fui oposição na 

época que ele era Secretário, e quando a Ana fazia alguma coisa de bom  a gente vinha aqui e 

elogiava também. Se o Cláudio está fazendo coisa boa no Município, (todos vocês sabem não 

precisa estar aqui falando) acho que o Vereador Ivo tem que vir aqui e falar independente de 

situação ou oposição. A eleição é o ano que vem e todo mundo pode ser candidato a Prefeito, 

a Vereador, vocês podem vir aqui em nosso lugar então o nosso mandato vai acabar amanhã 

ou depois, mas a cidade vai continuar aqui. E nós queremos uma cidade melhor para todos! 

Esses jovens que estão aqui, esses escoteiros, meus filhos e meus netos crescerem neste 

município. Senhor Presidente quero deixar aqui os parabéns aos escoteiros, ao Marcos que é o 

chefe dos escoteiros e dizer que vocês façam um bom uso daquela sede, por que faz muito 

tempo, que inclusive, o neto que está ali atrás escondido, ele me cobrava sempre ali na Itaipu 

Peças; quando que iria sair o Projeto. E por felicidade da Luiza, conversando com o Prefeito, 

os Vereadores todos apoiaram, os nove Vereadores apoiaram e o Prefeito está cedendo esta 
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sede para vocês. Que vocês façam um bom uso e que vocês façam um belo trabalho que já 

vem vindo fazendo em nossa cidade e em nosso Município. Muito obrigado, concluiu o 

Vereador (Bim)”. Em seguida o Senhor Presidente foi informado que não havia mais 

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

uma forma geral a todos que assinaram a lista de presença, onde mais de 100 (cem) 

pessoas estiveram prestigiando esta sessão. Destacou e enalteceu a presença maciça do 

grupo de escoteiros, familiares, agradecendo também o pronunciamento da direção dos 

escoteiros. Por fim, agradeceu aos Secretários Municipais, Diretores, Servidores Públicos 

e munícipes que compareceram a esta sessão. A seguir o Senhor Presidente convidou a 

todos a todos para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia 15 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. 

 


