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Ata da 1ª Sessão, da 13ª Reunião Extraordinária, da 3ª Sessão 

Legislativa, da 9ª Legislatura, realizada no dia 21 de novembro 

de 2019. 

 

                                        Presidente:            ROGÉRIO MATENDAL 

                                        Vice-Presidente:  LUIZA BENEDET KALICHEVSKI 

                                        Secretários:           NEUZA DA SILVA CORREIA 

                                                                          ANTONIO LUIZ BENDO (BIM) 

                                                                                                                                                                                                                       

Aos vinte e um 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), Evandro Perin, 

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

Valdir Sauhtier, sendo registrada a ausência do Vereador Delso Vitorassi (Tchó) e da 

Vereadora Sandra Agostinho, que comunicou a Assessoria desta Casa sua 

impossibilidade de chegar a tempo da realização desta sessão. Às dezoito horas, havendo 

quórum o Senhor Presidente Rogério Matendal declarou em nome de Deus aberta esta 

Sessão Extraordinária 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 da Sessão Extraordinária realizada no dia 18 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, assim seguindo: 

Leitura da Mensagem do Executivo Municipal nº 057, do Executivo Municipal, 

protocolada sob o nº314/2019, que encaminhou o Projeto de Lei nº 49/2019, sendo este 

projeto encaminhado às Comissões Técnicas Reunidas para análise e parecer. Leitura da 

Mensagem do Executivo Municipal nº 057/2019, do Executivo Municipal, protocolada 

sob o nº 314/2019, que encaminhou o Projeto de Lei nº 49/2019, sendo este projeto 

encaminhado às Comissões Técnicas Reunidas para análise e parecer.  
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Leitura da Mensagem do Executivo Municipal nº 058/2019, do Executivo Municipal, 

protocolada sob o nº 315/2019, que encaminhou o Projeto de Lei nº 50/2019, sendo 

este projeto encaminhado às Comissões Técnicas Reunidas para análise e parecer. 

Leitura da Mensagem do Executivo Municipal nº 059/2019, do Executivo Municipal, 

protocolada sob o nº 316/2019, que encaminhou o Projeto de Lei nº 51/2019, sendo 

este projeto encaminhado às Comissões Técnicas Reunidas para análise e parecer. 

Leitura da Mensagem do Executivo Municipal nº 060/2019, do Executivo Municipal, 

protocolada sob o nº 317/2019, que encaminhou o Projeto de Lei nº 52/2019, sendo 

este projeto encaminhado às Comissões Técnicas Reunidas para análise e parecer. E 

Leitura da Mensagem do Executivo Municipal nº 061/2019, do Executivo Municipal, 

protocolada sob o nº 318/2019, que encaminhou o Projeto de Lei nº 53/2019, sendo 

este projeto encaminhado às Comissões Técnicas Reunidas para análise e parecer. Em 

seguida o Senhor Presidente foi informado que não constavam mais matérias no 

Expediente. Não havendo mais matérias o Senhor Presidente declarou aberta a Ordem 

do Dia e solicitou a 1ª. Secretária que fizesse a leitura das matérias, sendo informado 

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

matérias o Senhor Presidente solicitou a 1ª. Secretária a Leitura do Edital apresentado 

pela Presidência desta Câmara constando os seguintes termos: “EDITAL DE 

CONVOCAÇÃO Nº 06/2019-GP. O Presidente da Câmara Municipal de Santa Terezinha 

de Itaipu, Paraná, no uso de suas atribuições, tendo em vista os artigos Nºs 65, 66, 67, 68 

e 69 do Regimento Interno desta Câmara Municipal e amparado pelo contido nos artigos 

183, 184, 185 e 186 do mesmo Diploma Legal, CONVOCA a todos os Vereadores que 

fazem parte das Comissões Permanentes desta Casa de Leis, para que se reúnam em 

Comissões Técnicas Reunidas, no dia 22 de novembro de 2019, sexta-feira, às 08h30 

minutos, para que procedam a análise e designe relatoria aos Projetos de Lei Nºs 49, 50, 

51, 52 e 53/2019.  Peço que os Nobres Vereadores(as), que dê ciência ao presente Edital.  

Santa Terezinha de Itaipu, em 21 novembro de 2019, assinado por Rogério Matendal - 

Presidente”. Em seguida o Senhor Presidente agradeceu as seguintes presenças: Bruno 

Spricigo, Secretário Municipal da Fazenda; Antonio Pitondo, Diretor de Orçamento; 

Liliane Dietrich; Fernando do Planeta Sol TV; Charline S. Philippsen, esposa e filho do 
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Vereador Ivo Philippsen e demais servidores desta Casa. E dando sequência  nos termos 

do Edital nº 05/2019, CONVOCOU a todos os Vereadores e presentes para a próxima 

Sessão Extraordinária a realizar-se dia 22 de novembro de 2019, sexta-feira, às 18h00. A 

seguir 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. 


