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ATA DA 1.ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS – Em 05 de fevereiro de 2019. Sob
a proteção de Deus o Presidente declarou aberta a sessão. A reunião foi
presidida pelo Vereador Ricardo Carlos Hirt Júnior e secretariada pela 1.ª
Secretária Vereadora Elizabete do Rocio Piani. Aberta a sessão o senhor
Presidente solicitou a Vereadora Daniele da Conceição de Andrade para
fazer a leitura do texto Bíblico, após a leitura, o Presidente colocou em
votação as Atas: da 19ª Reunião Ordinária do 2º Período Legislativo
realizada em 17/12/2018, da 8ª Reunião Extraordinária do 2º Período
Legislativo realizada em 17/12/2018, da 1ª Reunião Extraordinária do 1.º
Período Legislativo de 2019 realizada em 21/01/2019 e da 2.ª Reunião
Extraordinária do 1.º Período Legislativo de 2019 realizada em 21/01/2019,
sendo as referidas Atas aprovadas por unanimidade e assinadas pelos
Vereadores. Passando-se então a leitura dos OFÍCIOS EXPEDIDOS: OF. Nº
001/2019 ao Gerente do Banco do Brasil com informações sobre os
responsáveis pelas assinaturas das transações bancárias da Câmara
Municipal de Rebouças no ano de 2019. OF. DE Nº 002 AO 007/2019 E DE
009 AO 012/2019 aos secretários municipais e outras autoridades locais,
colocando à disposição as dependências da Câmara Municipal de Rebouças
para realização de eventos permitidos nas instalações da Casa. OF. Nº
008/2019 ao Cartório de Registro Civil, Títulos, Documentos e Pessoas
Jurídicas da Comarca de Rebouças, solicitando o registro do Termo de
Posse da Mesa Diretora do ano de 2019 da Câmara Municipal de Rebouças.
OF. DE Nº 013 AO 024/2019 ao Juiz de Direito e ao Promotor de Justiça da
Comarca de Rebouças e aos Presidentes das Câmaras dos Municípios
pertencentes à AMCESPAR com informações sobre a composição da Mesa
Diretora da Câmara Municipal de Rebouças para o ano de 2019. OF. Nº
025/2019 ao Executivo Municipal solicitando repasse financeiro para o Poder
Legislativo referente ao mês de janeiro de 2019. OF. Nº 026/2019 ao
Executivo Municipal, encaminhando para sanção os Projetos de Lei
aprovados em Sessão Extraordinária em 21/01/2019. OF. Nº 027/2019 ao
Executivo Municipal, informando que o Projeto de Lei nº 004/2019 não entrou
na pauta da Reunião Extraordinária realizada em 21/01/2019, conforme as
justificativas apresentadas no presente ofício. OF. Nº 028/2019 ao Executivo
Municipal, encaminhando as publicações referentes ao 2º semestre do
exercício financeiro de 2018 dos Relatórios de Gestão Fiscal – RGF do Poder
Legislativo. OF. Nº 029/2019 ao Executivo Municipal, solicitando que seja
encaminhado com urgência à esta Casa de Leis um Projeto de Lei com
alteração no orçamento da Secretaria Municipal de Agricultura,
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Desenvolvimento e Meio Ambiente no valor de R$ 10.000,00 a fim de
contemplar o programa de Inseminação Artificial. OF. CIRCULAR Nº
001/2019 ao Juiz de Direito e ao Promotor de Justiça da Comarca de
Rebouças, Prefeito Municipal, Vice-prefeito, Secretários e várias outras
autoridades do município, convidando para participar da 1ª Reunião Ordinária
do 1º Período Legislativo do ano de 2019 da Câmara Municipal de Rebouças,
ressaltando a importância da participação de todos junto às atividades do
Poder Legislativo a fim de contribuir com o desenvolvimento da cidade e
melhoria da qualidade de vida da população reboucense. OF. Nº 030/2019
encaminhado à Família Duda com Moção de Pesar e Condolências pelo
falecimento da Sra. Rosana Beatriz Duda. OF. Nº 001/2019 do gabinete da
Vereadora Daniele da Conceição de Andrade encaminhado à Família
Komechen com Moção de Pesar e Condolências pelo falecimento da Sra.
Elvira Mello Komechen. OFICIOS RECEBIDOS: PROJETO DE LEI N.º
001/2019 da Vereadora Daniele da Conceição de Andrade, o projeto será
destacado na Ordem do Dia. OF. N.º 01/2019 do Departamento de
Contabilidade encaminhando à Mesa, o Balancete Contábil e Financeiro da
Câmara Municipal, referente ao mês de Dezembro de 2018, o Balancete será
encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento da Casa. PROJETO DE
LEI N.º005/2019 – do Executivo Municipal, o projeto será encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa. PROJETO DE LEI N.º 006/2019 – do
Executivo Municipal, o projeto será encaminhado às Comissões Permanentes
da Casa. PROJETO DE LEI N.º 007/2019 – do Executivo Municipal, o projeto
será encaminhado às Comissões Permanentes da Casa. OF. N.º 039/2019
da Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento e Meio Ambiente
com solicitação das dependências desta Casa de Leis para realização de
reunião do CMDRS. OF. N.º 151/2018 do Executivo Municipal com respostas
aos Ofícios nº 292/2018, 305/2018, 310/2018, 317/2018 e 320/2018 desta
Casa de Leis. OF. N.º 015/2019 do Hospital de Caridade D. Darcy Vargas –
CONVITE para o evento Fevereiro Roxo – Campanha de Conscientização e
prevenção sobre mal de Alzheimer. REQUERIMENTOS: DOS
VEREADORES ANTÔNIO PADILHA E JOSE AMILTON MASSOQUETO:
requerimentos de nº 001 e 002/2019, ao Executivo Municipal, solicitando
patrolamento na estrada do Palhano até a localidade do Rodeio, a pedido da
população local; ao Executivo Municipal, solicitando cascalhamento na
estrada de acesso a propriedade do Sr. Fernando Bochnia na comunidade de
Marmeleiro dos Soares. Colocados em discussão e votação os
requerimentos foram aprovados por unanimidade. DOS VEREADORES
JOSE AMILTON MASSOQUETO E ANTÔNIO PADILHA: requerimento de
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nº 001/2019, ao Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações: 1)
Quantos reais mensais o município arrecadou com a taxa de iluminação
pública durante o ano de 2017 e de 2018 no perímetro urbano e rural (se
houver)? 2) O município sabe nos informar quais os critérios para
diferenciação do cálculo da taxa de iluminação pública entre o centro da
cidade, bairros e outros locais (se houver)? Colocado em discussão e
votação o requerimento foi aprovado por unanimidade. DA VEREADORA
ELIZABETE DO ROCIO PIANI: requerimentos de n.º 001 ao 004/2019, ao
Executivo Municipal, solicitando patrolamento nas estradas principais da
Comunidade do Barro Branco e o conserto de um mata burro na Comunidade
do Barro Branco; ao Executivo Municipal solicitando 1) patrolamento e
cascalhamento nas estradas da Comunidade de Cachoeira dos Domingues,
pois as mesmas estão em péssimas condições de tráfego, principalmente em
dias de chuva. 2) Solicitando patrolamento e cascalhamento nas estradas de
acesso as propriedades da Sra. Lurdes Brevinski e do Sr. Lourival Portela na
Cachoeira dos Domingues, pois, os mesmos estão com dificuldade de escoar
sua produção de leite e fumo e também a estrada é linha de ônibus escolar;
ao Executivo Municipal, solicitando patrolamento e colocação de pedra bica
corrida na Rua João Almeida Barbosa Junior, pois, a mesma encontra-se em
precárias condições; ao Executivo Municipal solicitando cascalhamento na
estrada que liga a estrada do Saltinho até os Coxos e a estrada que liga o
Saltinho até a comunidade de Barreirinho dos Beltrão. Colocados em
discussão e votação os requerimentos foram aprovados por unanimidade.
DO VEREADOR GETÚLIO GOMES FILHO: requerimentos de n.º 001 ao
004/2019, ao Executivo Municipal, solicitando: 1) patrolamento,
cascalhamento e abertura de bueiro na estrada que dá acesso até as
propriedades das famílias Homiak e Reinaldo Gumeiro. Justificativa: A
mesma se encontra em péssimas condições de tráfego de veículos, e a
mesma é linha de ônibus escolar. 2) Cascalhamento na estrada que dá
acesso até a propriedade do Sr. Pedrinho Pereira na comunidade de
Riozinho de Baixo. Que também é linha de ônibus escolar; ao executivo
Municipal, solicitando cascalhamento na estrada principal que dá acesso ao
Monjolo até a divisa do município de Rebouças, a pedido de produtores que
entregam seus produtos no município de Rebouças. Os vereadores José
Amilton Massoquetto e Antonio Padilha pediram para assinar em conjunto o
presente requerimento; ao Executivo Municipal, solicitando patrolamento e
cascalhamento na estrada que dá acesso a propriedade do Sr. Adão
Opolinski. Justificativa: Pede-se urgência na realização do serviço, pois, o
mesmo se encontra com problemas de saúde e em dias de chuva a estrada
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não dá acesso a saída de veículos; ao Executivo Municipal, patrolamento e
cascalhamento na estrada que dá acesso as propriedades do Sr. Esmael
Vereteski, do Sr. Lourival Portela e Dirceu Catarina. Justificativa: A mesma
encontra-se em precárias condições de tráfego, não dando acesso para
retirada da produção de fumo de suas propriedades. Colocados em
discussão e votação os requerimentos foram aprovados por unanimidade.
Dispensada a chamada nominal tendo em vista a presença de todos os
Vereadores passou-se a ORDEM DO DIA: EM DESTAQUE: PROJETO DE
LEI N.º 001/2019- da Vereadora Daniele da Conceição de Andrade, cuja
súmula: “Denomina “Rua Darci Javorski”, uma das vias públicas da cidade de
Rebouças-PR e dá outras providências”. Colocado em discussão e
deliberação em única votação o Parecer da Comissão de Justiça e Redação
foi aprovado e o projeto foi colocado em 1.ª discussão e deliberação para
votação sendo aprovado em 1.ª votação. BALANCETE CONTÁBIL E
FINANCEIRO – da Câmara Municipal “referente ao mês de DEZEMBRO de
2018”. Colocado em discussão e deliberação em única votação o parecer da
Comissão de Finanças e Orçamento foi aprovado e o balancete será
encaminhado ao setor de Contabilidade da Casa. Encerrada a Ordem do Dia
passou-se a PALAVRA LIVRE: O Presidente cumprimentou a todos e
convidou o prefeito e o vice-prefeito municipal para compor a mesa pedindo
ao vereador Roberto José Túlio e a Vereadora Franciele Cararo Cabral que
os recebessem. Passou a palavra ao Vereador José Amilton Massoquetto
que cumprimentou a todos e agradeceu a presença de todos na sessão,
disse ao Presidente que está disposto a trabalhar em conjunto pelo
município. Falou que é necessário oficiar as autoridades – Governo Estadual
e Federal sobre o nosso município e pedir ajuda para o mesmo e colocou-se
à disposição pra colaborar com a população e com o município. A Vereadora
Elizabete do Rocio Piani, cumprimentou a todos, falou ao Presidente e à
população que está disposta a continuar trabalhando pelo povo. O Viceprefeito Fábio Marcelo Chiqueto, cumprimentou a todos, falou que o debate é
necessário, que as diferenças de ideias fazem parte da democracia, falou
que o recape asfáltico da Rua Honorato Pinto Ferreira está para ser liberado
e que os maquinários e equipamentos que foram adquiridos têm tornado
possível a realização dos trabalhos. Desejou um belo ano a todos e pediu a
proteção de Deus para que o ano de 2019 possa ser um ano de muitos
resultados. O Prefeito Municipal Luiz Everaldo Zak saudou a todos, falou que
o vice-prefeito Fábio sintetizou muito bem os desejos da administração para o
ano de 2019. Disse que espera um ano positivo e que será um ano de muito
trabalho, novos equipamentos, novos servidores... Falou que é difícil atender
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toda a demanda por serviços e que são muitos os desafios a serem
enfrentados pelo município. Contou que participou de reuniões e que está
aguardando a liberação da verba para a realização do recape da Rua
Honorato Pinto Ferreira. Disse que tem projeto em análise de novos asfaltos
para a cidade, uma operação de crédito de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões
de reais). Comentou que estão trabalhando para conseguir a estadualização
da estrada que liga a cidade ao Marmeleiro. Fez um apanhado geral de todas
as secretarias do município. Relatou que houve melhorias significativas no
funcionamento da Secretaria de Saúde, entre elas, o ambulatório, o
fornecimento de medicamentos, as consultas médicas, etc. Falou também
que as Secretarias de Educação, Assistência Social, Pátio de máquinas
estão trabalhando e procurando solucionar os problemas. Falou que o
município esta com as contas equilibradas e que trabalham cuidando para
não faltar dinheiro e nem sobrar muito, pois, o dinheiro público é pra se
gastar em benefício do povo, estamos levando firme com certo rigor fiscal na
gestão da prefeitura e que isso está produzindo resultados, certidões em dia,
índices em ordem, contas saneadas e que estão trabalhando firme
objetivando sempre melhorar a vida do povo reboucense. Desejou um bom
ano de trabalho aos vereadores, cumprimentou o novo presidente e o
presidente anterior pelo trabalho que fez e disse que conta com a parceria de
todos, ressaltou que não uma parceria de que um poder prevaleça sobre o
outro, mas, no sentido de que tem que haver o debate. O debate é natural,
tem que ter os contrapontos na política. Disse que mudanças são
necessárias e que já estão fazendo algumas, outras serão feitas no decorrer
deste ano. Agradeceu a todos a boa intenção de trabalhar junto com a
administração, colocou-se à disposição e finalizou dizendo que irão procurar
fazer as coisas com base no diálogo, na conversa e no respeito mútuo,
agradeceu e pediu a Deus que tenhamos um ótimo ano de 2019. O
Presidente desejou que tudo corra bem no ano de 2019, destacou a
necessidade de harmonia entre os três Poderes, colocou a Casa à disposição
para que o município ande e para que as coisas se desenvolvam cada vez
mais. Pediu harmonia para quando tiver dúvidas e indagações, que os
secretários ou prefeito ou vice, possam vir à Câmara para esclarecer os
vereadores antes da sessão ou mesmo durante a sessão, e quando houver
algum assunto polêmico que possamos convidar o prefeito ou secretário para
vir esclarecer as dúvidas e questionamentos dos vereadores, porque tudo
que busca melhoria, existe a crítica, o erro e o acerto, e que isso é normal e o
que nos deixa feliz é a busca do bem, das coisas boas para o município.
Avisou os vereadores que todas segundas e terças-feiras a advogada está à
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disposição das comissões, para reunião das comissões, a fim de discutir,
agilizar e realizar mudanças no projetos, se forem necessárias. Agradeceu o
mandato do vereador Alessandro e disse que muitas coisas boas que foram
realizadas serão mantidas. Falou sobre o projeto da Câmara Juvenil que será
implantado a partir deste mês assim que tenha o retorno das aulas e falou
que será implantado um atendimento diferenciado ao público nesta Casa de
Leis. Falou sobre a possibilidade de serem realizadas reuniões itinerantes
nas comunidades junto com a Secretaria de Agricultura. Explanou que está
trabalhando em prol da população, dando funcionalidade à Casa, o direito de
manifestação da situação e da oposição quanto aos projetos, disse que o
programa da câmara na rádio continua nas quintas-feiras. Comentou que
juntamente com o Vereador Bepe, estão correndo atrás para nominar
algumas ruas nas quais a população não consegue instalar água e luz e que
estão buscando soluções. Colocou-se à disposição de todos, pediu bênçãos
de Deus a todos e que o ano de 2019 seja muito bom para a população
reboucense. Não havendo ninguém mais a fazer uso da palavra, o Presidente
agradeceu ao público presente na reunião, aos internautas e aos ouvintes da
Rádio Alvorada do Sul que acompanham a reunião e encerrou a presente
sessão, convocando os Vereadores para a próxima reunião ordinária que
será realizada em 12/02/2019, no horário regimental. Para constar lavrou-se
a presente ATA, que sendo lida e julgada correta, vai devidamente assinada.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rebouças, em 05 de fevereiro de
2019.
ALESSANDRO LUIS MAZUR___________________________________
ANTÔNIO PADILHA

_________________________________________

DANIELE DA CONCEIÇÃO DE ANDRADE_________________________
ELIZABETE DO ROCIO PIANI___________________________________
FRANCIELE CARARO CABRAL _________________________________
GETULIO GOMES FILHO

____________________________________

JOSE AMILTON MASSOQUETTO _______________________________
JOSÉ ROBERTO TULIO ______________________________________
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RICARDO CARLOS HIRT JUNIOR_______________________________
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