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Ata da 1ª Sessão, da 9ª Reunião Ordinária, da 3ª Sessão 

Legislativa, da 9ª Legislatura, realizada no dia 05 de novembro 

de 2019. 

 

                                        Presidente:            ROGÉRIO MATENDAL 

                                        Vice-Presidente:  LUIZA BENEDET KALICHEVSKI 

                                        Secretários:           NEUZA DA SILVA CORREIA 

                                                                          

                                                                                                                                                      

Aos cinco dias do mês de novembro 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: Delso Vitorassi (Tchó), Evandro Perin, 

Luiza Benedet Kalichevski, Ivo Philippsen, Neuza da Silva Correia, Rogério Matendal, 

Sandra Agostinho e Valdir Sauthier, sendo registrada a ausência do Vereador Antonio 

Luiz Bendo (Bim), que comunicou verbalmente a sua impossibilidade de comparecer a 

esta sessão. 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 23 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 da Mensagem nº 053/2019, do Executivo Municipal, protocolada sob 

o nº 289/2019, que encaminhou o Projeto de Lei nº 45/2019, “Que trata sobre alteração 

de leis orçamentárias em vigor, dispondo sobre a autorização legislativa para a abertura 

de um Crédito Adicional Suplementar na Lei nº 1.779/2018, de 28 de dezembro de 2018 

– LOA – Lei Orçamentária Anual 2019, no valor de R$ 717.690,65 (Setecentos e 

dezessete mil, seiscentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos).”, sendo este 
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projeto encaminhado às Comissões Técnicas Reunidas para análise e parecer. Leitura da 

Mensagem nº 054/2019, do Executivo Municipal, protocolada sob o nº 290/2019, que 

encaminhou o Projeto de Lei nº 46/2019, “Que tem por objetivo a alteração das leis 

orçamentárias em vigor e dispõe sobre a autorização legislativa para a abertura de 

Crédito Adicional Especial na Lei nº 1.779/2018 de 28 de dezembro de 2018, LOA – Lei 

Orçamentária Anual - 2019, no valor de R$ 1.175.014,08 (Hum milhão, cento e setenta e 

cinco mil, quatorze reais e oito centavos)”, sendo este projeto encaminhado às 

Comissões Técnicas Reunidas para análise e parecer. E leitura do Ofício nº 279/2019-

GAB/PMSTI, do Executivo Municipal, protocolado nesta Câmara sob o nº 296/2019, 

sendo colocado a disposição dos Vereadores na Secretaria desta Casa. Correspondências 

de Terceiros: Leitura do Memorando, da Procuradoria Jurídica desta Casa de Leis, 

protocolado sob o nº 278/2019, sendo encaminhado a Mesa Diretora e Vereadores para 

a análise e providências; Leitura do Ofício nº 2933/2019/REGOV/CV da Representação 

da Gerência Executiva do Governo sediado em Cascavel, protocolado sob o nº 288/2019, 

sendo colocado a disposição dos Vereadores na Secretaria. E leitura do Ofício nº 

008/2019, do COSAMA – Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente 

e Sanidade Agropecuária, protocolado nesta Casa sob o nº 299/2019, sendo concedida a 

utilização do Plenário desta Casa para a finalidade solicitada. Proposição dos 

Vereadores: Leitura do Requerimento de nº 12/2019, de autoria do Vereador Evandro 

Perin, com a subscrição do Vereador Ivo Philippsen, que requer que após ouvido o Douto 

Plenário, seja enviado expediente a Gerência da Companhia Paranaense de Energia 

Elétrica – COPEL de Foz do Iguaçu, no sentido de informar a esta Casa de Leis, quais as 

causas que estão motivando as constantes quedas de energia elétrica no centro, bairros 

e interior do município de Santa Terezinha de Itaipu, onde no transcorrer do mês de 

outubro registraram-se vultuosas interrupções de fornecimento de energia e que no mês 

em curso seguem os picos de luz. Colocado em discussão o Requerimento nº 12, pela 

ordem pronunciaram vários Vereadores, pela ordem e nos seguintes termos: “Vereador 

Valdir Sauthier. Senhor Presidente Vereadores, Vereadoras e comunidade geral aqui 

Presente, a respeito do requerimento do Vereador Evandro Perin parabéns pela 

iniciativa, nós todos vamos votar a favor, nós estávamos quarta-feira em Foz e o 

Governador assinou a Ordem de Serviço para a obra da trincheira da BR-277, na 
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oportunidade o Prefeito cobrou do Deputado Traiano e comentou sobre o investimento 

de mais de 2 (dois) milhões de reais para resolver este problema de quedas constantes 

de energia elétrica, tendo a certeza que o Prefeito estará tomando as providências”. 

“Vereador Evandro Perin, saudou a todos e disse que conforme a resposta deste 

requerimento, o Senhor Presidente e os Vereadores poderiam posteriormente convidar 

para que o Diretor da Copel venha a esta Casa de Lei para dar mais explicações,  pois na 

cidade e nos bairros são várias pessoas que estão sendo prejudicadas com esta queda de 

luz, principalmente o  comércio de nosso município  que gera  empregos  e tiveram 

grande dificuldade esta semana. Congratula-se que o Prefeito  já está tomando a atitude,   

acho que nós como Vereadores temos que ter a iniciativa  por que o custo da energia 

elétrica é um custo muito alto todos sabem disso, principalmente a iluminação Pública 

de nosso Município. Este requerimento era pra mostrar a transparência para a  

população de  Santa Terezinha de Itaipu”. Presidente da Câmara Rogério Matendal fez 

suas ponderações nos seguintes termos: “Eu gostaria de falar ao nobre Vereador como 

Presidente desta Casa, dada a extrema necessidade de uma explicação convincente, 

vamos aguardar a resposta e em seguida faremos o convite ao Diretor da Copel de Foz 

do Iguaçu para que eles venham fazer uma exposição dos fatos que vem ocorrendo em 

razão das quedas de energia elétrica. Também é oportuno mencionar aos 

Vereadores(as), que não somente a Copel estava deixando a desejar mas também a 

Sanepar. E que quanto a Sanepar estamos percebendo que nós temos um local onde a 

Sanepar não pode reclamar é com a questão da captação de água que vem do Lago de 

Itaipu. Neste sentido, nós deveremos fazer também um requerimento ao Diretor da 

Sanepar também. Gostaria de ressaltar que constantemente vemos pessoas postando 

nas redes sociais e gravando imagens que não tem água em casa, mas que o relógio ou 

seja o hidrômetro de medição d´água estava rodando e marcando, então temos que 

tomar as providências, para nós é uma decepção e vergonha, sendo referendada esta fala 

pelo Vereador Perin, que mencionou que as pessoas carentes são as mais afetadas”. 

Continuando em discussão se pronunciou o  Vereador Ivo Philippsen: “Saudou a todos, 

reafirmando da importância de chamar o Diretor da Copel por que hoje mesmo foi 

anunciado pelo governo melhorias no setor elétrico no Paraná, que foram nomeadas 

algumas cidades e não figurando Santa Terezinha entre as contempladas,  parece que 
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são 19 cidades saíram no jornal hoje. Porque todos nós temos Deputados em nossas 

bases políticas poderíamos cobrar diretamente na Assembléia Legislativa de uma forma 

que melhore nosso sistema que está visivelmente ultrapassado e se ele suporta ou não 

suporta são questão técnicas que o Diretor pode esclarecer para nós Seria importante 

esta conversa em forma de convite, trazê-lo a casa de leis para responder à sociedade 

seus anseios, obrigado”. Por fim, continuando em discussão o Requerimento de nº 12, 

fez uso da palavra a Vereadora Luiza Benedet Kalichevski, “Saudou a todos e disse: 

Complementando as nobres falas de meus colegas, vocês lembram que no início do ano 

apresentei um requerimento que naquela oportunidade todos os Vereadores(as) 

assinaram comigo, onde cobramos da Copel porque a área rural vinha sofrendo com 

essas quedas de constantes de energia elétrica, acho que veio oportuno o requerimento 

do nobre colega Evandro, por que além da área rural hoje a área urbana também está 

sofrendo essas consequências, e também hoje conversando no gabinete da Prefeitura 

com a Karla,  ela me adiantou que  na entrevista do Prefeito Cláudio ele comentou sobre 

o assunto, tendo cobrado das autoridades, inclusive na reunião dos Prefeitos em Foz  

conforme a fala do nobre Vereador Valdir sobre  o assunto. E que sabia que o Prefeito 

estará indo a Curitiba nos próximos dias e agendando conversas com os técnicos da 

Copel em Curitiba para esclarecimentos sobre o assunto desta falta de energia elétrica 

em nosso município. Afirmo também que se você for no escritório da Copel os 

funcionários não sabem o que está acontecendo. Isso é um descaso com a população de 

Santa Terezinha de Itaipu, eu acho que a Copel se trata de um órgão que sabe cobrar 

muito bem os seus serviços, então eles tem que preparar o pessoal que está no escritório 

no município para das as informações precisas e quais as soluções estão sendo 

implementadas para o restabelecimento da energia elétrica. Disse que tomava como 

exemplo o seu irmão, o qual desde quinta-feira  até sábado de manhã  ficou  sem energia 

elétrica, e o mesmo ao se dirigir ao escritório da Copel, os funcionários não sabiam 

informar o que  estaria acontecendo. Isso é um descaso com a população de Santa 

Terezinha de Itaipu. Sugerimos que a Copel coloque funcionários que tenham 

informações que sejam esclarecedoras sobre os fatos que estão acontecendo. Muito 

obrigado”. Continuando em discussão o Requerimento de nº 12/2019, ninguém mais se 

manifestando foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade dos 
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Vereadores, sendo determinado o encaminhamento deste Requerimento 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 matérias o Senhor Presidente 

declarou aberta a palavra em Explicações Pessoais, sendo informado que não havia 

inscritos. Não havendo Vereadores inscritos, o Senhor Presidente agradeceu e nominou 

aos munícipes que assinaram a lista de presença, conforme segue: Ex-Vereador por Foz 

do Iguaçu Ludovico Kalichevski (esposo da Vereadora Luiza); Andréia Link; Fernando 

Bernardes dos Santos; Soeli da Silva Santos; Débora Aguilera da Luz; Natalino Cebuske; 

Vanderlei Nunes da Silva; Tiago Luiz Koeche; Paulo Celso de Lima (Pelotinha) e demais 

servidores desta Casa. A seguir o Senhor Presidente CONVOCOU a todos os 

Vereadores(as) para a Sessão Extraordinária a realizar-se amanhã dia 06 de novembro 

de 2019, quarta-feira, às 08h30min, tendo como pauta: 1ª. Discussão e Votação dos 

Projetos de Lei nºs 45 e 46/2019. Solicitou ainda aos Vereadores(a), que permaneçam 

ao término desta sessão, para que em Comissões Reunidas, procedam a análise e 

designem a relatoria aos  Projetos de Lei nºs 45 e 46/2019. 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. 

 


