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Ata da 3ª Sessão, da 2ª Reunião Ordinária, da 4ª Sessão 

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

2020. 

 

                                        Presidente:            ROGÉRIO MATENDAL 

                                        Vice-Presidente:  LUIZA BENEDET KALICHEVSKI 

                                        Secretários:           NEUZA DA SILVA CORREIA 

                                                                          ANTONIO LUIZ BENDO (BIM) 

                                                                          

                                                                                                                                                      

Aos dez 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 03 de março 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 014/2020, do Executivo Municipal, protocolada sob 

o nº 051/2020, que encaminhou o Projeto de Lei nº 14/2020, sendo informado pelo 

Presidente, que este projeto foi analisado e designado relatoria junto às Comissões 

Técnicas, no que foi concordado pelos Vereadores pela sua inclusão na Ordem do Dia 

desta sessão para sua 1ª. Discussão e Votação. Leitura do Ofício nº 031/2020-GP/PMSTI, 
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do Executivo Municipal, protocolado sob o nº 054/2020, sendo colocado a disposição 

dos Vereadores na secretaria desta Casa. Leitura do Ofício nº 038/2020-GP/PMSTI, do 

Executivo Municipal, protocolado sob o nº 055/2020, sendo colocado a disposição dos 

Vereadores na secretaria desta Casa. E Leitura do Ofício nº 004/2020-Contábil, 

protocolado sob o nº 056/2020, sendo encaminhado ao Setor de Contabilidade deste 

Legislativo. Correspondências de Terceiros: Leitura do Convite, da Associação de 

Câmaras e Vereadores do Oeste do Paraná – ACAMOP, protocolado sob o nº 057, sendo 

determinado a distribuição de cópia aos Vereadores. Proposição dos Vereadores: Leitura 

do Ofício s/nº de autoria da Vereadora Sandra Agostinho, protocolado sob o nº 

058/2020, que comunica à Presidência desta Casa de Leis, à Mesa Diretora e demais 

Vereadores, Vereadoras e lideranças presentes, que por iniciativa pessoal e dentro da 

“Janela Partidária” prevista pela Legislação Eleitoral, se desfiliou do Partido PTB – 

Partido Trabalhista Brasileiro, sendo colocado a disposição dos Vereadores e 

determinado que a assessoria desta Casa procedesse as devidas anotações. Leitura dos 

Pareceres das Comissões Técnicas de Justiça e Redação; Finanças e Orçamento; Obras, 

Urbanismo e Serviços Públicos; e Agricultura e Meio Ambiente ao Projeto de Lei nº 

13/2020, sendo este projeto incluso na Ordem do Dia desta sessão para 1ª. Discussão e 

Votação; E leitura dos Pareceres das Comissões Técnicas de Justiça e Redação; Finanças 

e Orçamento; e Educação, Saúde de Assistência Social ao Projeto de Lei nº 14/2020, 

sendo este projeto incluso na Ordem do Dia desta sessão para 1ª. Discussão e Votação. 

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 à 1ª. Secretária que fizesse 

a leitura das matérias em pauta, assim seguindo: Leitura em 2ª. Discussão e Votação do 

Projeto de Lei nº 09/2020, que dispõe sobre as competências, a composição e o 

funcionamento do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Santa 

Terezinha de Itaipu, no âmbito do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional – SISAN. Colocado em discussão, ninguém se manifestando, foi colocado em 
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votação, sendo aprovado em todos os seus artigos por unanimidade dos Vereadores e 

pelo fato de não haver sofrido emendas e nem recebido voto contrário, foi dispensado da 

3ª. Discussão e Votação, sendo determinado o encaminhamento do Projeto de Lei nº 

09/2020, ao Senhor Prefeito para sanção. Leitura em 2ª. Discussão e Votação do Projeto 

de Lei nº 010/2020, que cria no município os componentes do Sistema Nacional 

Alimentar e Nutricional (SISAN) e define os parâmetros para elaboração e 

implementação do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, e dá outras 

providências. Colocado em discussão, ninguém se manifestando, foi colocado em 

votação, sendo aprovado em todos os seus artigos por unanimidade dos Vereadores e 

pelo fato de não haver sofrido emendas e nem recebido voto contrário, foi dispensado da 

3ª. Discussão e Votação, sendo determinado o encaminhamento do Projeto de Lei nº 

10/2020, ao Senhor Prefeito para sanção. Leitura em 2ª. Discussão e Votação do Projeto 

de Lei nº 11/2020, que solicita autorização legislativa para alterações das leis 

orçamentárias em vigor, dispondo sobre autorização para abertura de Crédito Adicional 

Suplementar na Lei nº 1.843/2019, LOA – Lei Orçamentária Anual para 2020, no valor 

de R$.396.692,62 (Trezentos e noventa e seis mil, seiscentos e noventa e dois reais e 

sessenta e dois centavos). Colocado em discussão, ninguém se manifestando, foi 

colocado em votação, sendo aprovado em todos os seus artigos por unanimidade dos 

Vereadores e pelo fato de não haver sofrido emendas e nem recebido voto contrário, foi 

dispensado da 3ª. Discussão e Votação, sendo determinado o encaminhamento do 

Projeto de Lei nº 11/2020, ao Senhor Prefeito para sanção. Leitura em 2ª. Discussão e 

Votação do Projeto de Lei nº 12/2020, que solicita autorização legislativa para 

alterações das leis orçamentárias em vigor, dispondo sobre autorização para abertura de 

Crédito Adicional Especial na Lei nº 1.843/2019, LOA – Lei Orçamentária Anual para 

2020, no valor de R$.3.869.985,21 (Três Milhões oitocentos e sessenta e nove mil, 

novecentos oitenta e cinco reais vinte e um centavos). Colocado em discussão, ninguém 

se manifestando, foi colocado em votação, sendo aprovado em todos os seus artigos por 

unanimidade dos Vereadores e pelo fato de não haver sofrido emendas e nem recebido 

voto contrário, foi dispensado da 3ª. Discussão e Votação, sendo determinado o 

encaminhamento do Projeto de Lei nº 12/2020, ao Senhor Prefeito para sanção. Leitura 

em 1ª. Discussão e Votação do Projeto de Lei nº 13/2020, que solicita autorização 
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legislativa para alterações das leis orçamentárias em vigor, dispondo sobre autorização 

para abertura de Crédito Adicional Especial na Lei nº 1.843/2019, LOA – Lei 

Orçamentária Anual para 2020, no valor de R$.890.332,84 (Oitocentos e noventa mil, 

trezentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos). Colocado em discussão, 

ninguém se manifestando, foi colocado em votação artigo por artigo, sendo todos 

aprovados por unanimidade dos Vereadores, sendo encaminhado o Projeto de Lei nº 

13/2020 à Ordem da próxima sessão para 2ª. Discussão e Votação. E Leitura em 1ª. 

Discussão e Votação do Projeto de Lei nº 14/2020, que solicita autorização legislativa 

para alterações das leis orçamentárias em vigor, dispondo sobre autorização para 

abertura de Crédito Adicional Especial na Lei nº 1.843/2019, LOA – Lei Orçamentária 

Anual para 2020, no valor de R$.145.262,60 (Cento e quarenta e cinco mil, duzentos e 

sessenta e dois reais e sessenta centavos). Colocado em discussão, ninguém se 

manifestando, foi colocado em votação artigo por artigo, sendo todos aprovados por 

unanimidade dos Vereadores, sendo encaminhado o Projeto de Lei nº 14/2020 à Ordem 

da próxima sessão 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, estando 

devidamente inscrita a Vereadora Luiza Benedet Kalichevski, foi-lhe concedida a 

palavra, assim se pronunciando na tribuna: “Senhor Presidente, Vereadores(as) e 

lideranças que prestigiam esta sessão. Quero deixar registrado nos arquivos desta Casa 

de Leis, que no ano passado (2019) fizemos um ofício para o DER-PR e à Concessionária 

Rodovia das Cataratas, onde naquela oportunidade pedimos melhorias na sinalização da 

rodovia Natalino Spada PR-874, que dá acesso a nossa praia. Pela manhã ao trafegar por 

determinado trecho da citada rodovia, fui surpreendida positivamente ao perceber que 

fizeram a sinalização sonora, sendo este local próximo a localidade da Igreja São José, 

onde existe um trecho de curva, perto da propriedade do “Valdão” onde  se tem 

constatado ao longo do tempo os maiores acidentes nesta rodovia. Irei num outro 

momento percorrer toda a rodovia e observar se foram contempladas também outras 

melhorias que foram sugeridas. Me congratulo com o que já havia observado, pois por 

certo este alerta sonoro na pista irá contribuir para que o motorista fique em alerta e 

diminua velocidade. Portanto, agradeço aos Vereadores que se somaram nesta 
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propositura, acreditando que investimentos em sinalização da rodovia –PR-874, refletirá 

em redução de acidentes e de mortes, concluiu a Vereadora Luiza Benedet Kalichevski”. 

Não havendo mais Vereadores inscritos em Explicações Pessoais o Senhor Presidente 

agradeceu as seguintes presenças: Antonio Pitondo, Diretor de Orçamento; Liziane 

Diedrich, Diretora da Saúde; Glaci Puhl; Elda Vicenzi; Alcilene Cristina de Figueiredo; 

Claudecy Costa Ferreira; Vanderlei Nunes da Silva e funcionários desta Casa. A seguir o 

Senhor Presidente convidou a todos os Vereadores(as) para a próxima Sessão Ordinária 

à realizar-se no dia 12 de março de 2019, 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. 

 

 


