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Ata da 1ª Sessão, da 2ª Reunião Ordinária, da 4ª Sessão 

Legislativa, da 9ª Legislatura, realizada no dia 03 de março de 

2020. 

 

                                        Presidente:            ROGÉRIO MATENDAL 

                                        Vice-Presidente:  LUIZA BENEDET KALICHEVSKI 

                                        Secretários:           NEUZA DA SILVA CORREIA 

                                                                          ANTONIO LUIZ BENDO (BIM) 

                                                                          

                                                                                                                                                      

Aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, 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, pedindo a Deus que abençoasse a todos os Vereadores (as) 

e presentes nesta sessão que marca o início do período ordinário desta Câmara 

Municipal 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 Ordinária realizada no dia 20 de fevereiro de 2020, 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 009/2020, do Executivo Municipal, protocolada sob 

o nº 045/2020, que encaminhou o Projeto de Lei nº 09/2020, sendo este projeto 

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

Mensagem nº 010/2020, do Executivo Municipal, protocolada sob o nº 046/2020, que 

encaminhou o Projeto de Lei nº 10/2020, sendo este projeto encaminhado para às 
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Comissões Técnicas Reunidas para análise e parecer. Leitura da Mensagem nº 

011/2020, do Executivo Municipal, protocolada sob o nº 049/2020, que encaminhou o 

Projeto de Lei nº 11/2020, sendo este projeto encaminhado para às Comissões Técnicas 

Reunidas para análise e parecer. Leitura da Mensagem nº 012/2020, do Executivo 

Municipal, protocolada sob o nº 00/2020, que encaminhou o Projeto de Lei nº 12/2020, 

sendo este projeto encaminhado para às Comissões Técnicas Reunidas para análise e 

parecer. E leitura do Ofício nº 026/2020-GAB/PMSTI, do Executivo Municipal, 

protocolado nesta Câmara sob o nº 048/2019, sendo colocado a disposição dos 

Vereadores na Secretaria desta Casa. Proposição dos Vereadores: Leitura do Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2020, que 

trata da Prestação de Contas do município de Santa Terezinha de Itaipu, referente ao 

exercício de 2017, sendo o Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2020, incluso na Ordem 

do Dia desta sessão para 1ª. Discussão e Votação. E leitura do Requerimento nº 01/2020, 

de autoria do Vereador Ivo Philippsen, com relação a informações sobre medicamentos 

e dengue. Colocado em discussão, ninguém se manifestando foi colocado em votação, 

sendo aprovado por unanimidade dos Vereadores, sendo determinado o seu 

encaminhamento 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, assim seguindo: 

Leitura em 1ª. Discussão e Votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2020, “Que 

aprova as Contas do Poder Executivo Municipal de Santa Terezinha de Itaipu, referentes 

ao exercício financeiro de 2017”, tendo as mesmas sido jugadas Regulares, com 

ressalvas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, conforme Processo nº 287565 e 

Acórdão de Parecer Prévio nº 369/19. Colocado em discussão o artigo 1º, do Projeto de 

Decreto Legislativo 01/2020,  ninguém se manifestando, foi colocado em votação, sendo 

aprovado por unanimidade dos Vereadores, sendo em seguida colocado em discussão o 

artigo 2º, ninguém se manifestando foi colocado em votação, sendo aprovado por 



3 

 

unanimidade dos Vereadores, sendo desta forma o Projeto de Decreto Legislativo 

incluso na Ordem do Dia como matéria exclusiva para 2ª. Discussão e Votação. A seguir o 

Senhor Presidente foi informado que não constavam matérias na Ordem do Dia. Não 

havendo mais matérias o Senhor Presidente declarou aberta a palavra em Explicações 

Pessoais, sendo informado que estava devidamente inscrita a Vereadora Neuza da Silva 

Correia e lhe sendo concedida a palavra a Vereadora assim se pronunciou na tribuna: 

“Boa noite Senhor Presidente, Vereadores, Vereadoras e a comunidade em geral, sendo 

muito importante a presença de todos. Em resposta ao requerimento do Vereador  Ivo  

quero dizer que é bacana que alguém se preocupa com a saúde de Santa Terezinha de 

Itaipu, mas  penso que o senhor  está equivocado,  porque no dia 27 de fevereiro teve 

Audiência Pública às 09:00 horas da manhã aqui  na Câmara  de  Vereadores e o senhor  

não estava presente, por que se aqui estivesse saberia sobre os números da dengue em 

nosso município e que não, aqui não se trata de uma epidemia. Estamos no meio de Foz 

do Iguaçu  e São Miguel do Iguaçu, mas aqui está sempre se mantendo os cuidados, é um 

protocolo que deve ser cumprido. Na última sexta-feira o Prefeito foi até a estação de 

rádio local e falou dos números, falou da dengue e do coronavírus e  quem ouviu está por 

dentro de tudo isso. No que se refere aos medicamentos Senhor Ivo é uma coisa que 

muito me interessa pra mim por que eu trabalhava lá hoje por exemplo tem pessoas que 

eu atendia na saúde por medicamentos e atendia bem. Lá teve sim um contratempo mas 

foi resolvido. Desde primeiro de janeiro não falta medicamento aquele medicamento, 

que pega na farmacinha, aquele medicamento  que é um diferencial do município eu não 

tenho recebido reclamação.  Eu estou sempre em contato com o povo, dou uma passada 

por  lá sim  por que é uma coisa que muito me interessa só para esclarecer. E quanto às  

filas de espera também esta sendo resolvido, amanhã por incrível que pareça um técnico 

da Construfarma vai estar aqui na saúde já trabalhando com o pessoal  e colocando 

todas as explicações que o Senhor Vereador está pedindo no portal da transparência 

muito obrigado, concluiu a Vereadora Neuza. Não havendo Vereadores inscritos, o 

Senhor Presidente agradeceu as seguintes presenças: José Maria Moreira; Jonato Lorena; 

Tiago Luiz Hoeche; Jorge Gabriel Alves; Edson Coral Dal-toé; Dagmara Beltrame de Assis; 

Liziane Mara Diedrich e demais munícipes. A seguir o Senhor Presidente convidou a 

todos os Vereadores(as) e presentes para a próxima Sessão Ordinária a realizar-se  no 
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dia 05 de março de 2020, quinta-feira, 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), 

Assessor Legislativo, resumi e a lavrei. 

 

 


