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

Legislativa, da 9ª Legislatura, realizada no dia 12 de novembro 

de 2019. 

 

                                        Presidente:            ROGÉRIO MATENDAL 

                                        Vice-Presidente:  LUIZA BENEDET KALICHEVSKI 

                                        Secretários:           NEUZA DA SILVA CORREIA 

                                                                         ANTONIO LUIZ BENDO (BIM) 

                                                                                                                                                      

Aos doze 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: Antonio Luiz Bendo (Bim), Delso Vitorassi (Tchó), 

Evandro Perin, Luiza Benedet Kalichevski, Ivo Philippsen, Neuza da Silva Correia, 

Rogério Matendal e Sandra Agostinho, sendo registrada a ausência do Vereador Valdir 

Sauthier, devidamente justificado, em razão de estar participando dos atos fúnebres de 

seu pai Ervino Sauthier, em Santa Rosa do Ocoy, São Miguel do Iguaçu. 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 9ª. Ordinária realizada no dia 07 

de novembro 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 055/2019, protocolada nesta Casa sob o nº 303/2019, que encaminhou o 

Projeto de Lei nº 47/2019, sendo determinado o encaminhamento deste projeto às 

Comissões Técnicas Reunidas para análise e parecer. E leitura da Mensagem nº 

056/2019, protocolada nesta Casa sob o nº 302/2019, que encaminhou o Projeto de Lei 

nº 48/2019, sendo determinado o encaminhamento deste projeto às Comissões 
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Técnicas Reunidas para análise e parecer. 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 estava 

devidamente inscrita a Vereadora Luiza Benedet Kalichevski, assim se pronunciando: 

“Senhor Presidente, Vereadores e Vereadoras, imprensa e comunidade em geral que nos 

prestigia nesta noite, eu quero aqui parabenizar a gestão Pública municipal, por que 

neste momento estão na Assembléia Legislativa do Estado do Paraná, para receber mais 

uma condecoração pelo prêmio gestor Público Paraná, sétimo ano consecutivo nosso 

município foi beneficiado com este prêmio, por dois projetos neste ano, urbanização do 

Terminal Turístico Alvorada de Itaipu, e a horta  de “plantas  medicinais cultivando 

saúde  e saberes” isso é fruto do trabalho árduo de toda uma equipe e um gestor público 

voltado  às pessoas que residem neste município e também de toda uma equipe 

comprometida com  este trabalho em nosso município, para que todos tenhamos uma 

qualidade de vida  melhor e possamos ter oportunidade melhores  na nossa cidade. Eu 

quero deixar aqui  a palavra de todos os vereadores da base, os nossos parabéns ao 

nosso gestor público e toda a sua equipe por mais este feito recebendo mais este prêmio 

na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, obrigada”.  Em seguida o Presidente foi 

informado que não havia mais Vereadores inscritos em Palavra Livre e não havendo 

mais  inscritos 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 para deliberação. Em seguida o Senhor Presidente foi informado 

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

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 as presenças nesta sessão: Ludovico Kalichevski (Ex-Vereador por 

Foz do Iguaçu); Servidores públicos: Varnize Terezinha Wiest; Mateus Jorge; Rosimélia 

da Silva Villa; Juliana Maria Pinheiro; Alcilene Cristina de Figueiredo; Marli Angela Fois; 

Natalino Cebuski; Maria Izolde Sheffer e do senhor Fernando Bernardes dos Santos, 

cinegrafista Planeta Sol TV, que faz os registros voluntariamente nesta sessão. A seguir o 
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Senhor Presidente convidou a todos os Vereadores(as) para a próxima Sessão Ordinária 

à realizar-se no dia 14 de novembro de 2019, quinta-feira, às 19h30min. Solicitou ainda 

que os Vereadores(as) que permanecessem logo após o término desta sessão para que 

em Comissões Reunidas, procedessem a análise e designação de relatoria aos Projetos 

de Lei n° 47 e 48/2019. 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. 

 


