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ATA DA 10.ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS – Em 16 de abril 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 ao Vereador José Amilton Massoquetto para fazer a
leitura do texto Bíblico, após a leitura, colocou em votação as Atas: da 9ª
Reunião Ordinária e da 5ª Reunião Extraordinária do 1º Período Legislativo
do ano de 2019 realizadas em 09 de abril de 2019, sendo as referidas Atas
aprovadas por unanimidade e assinadas pelos Vereadores. Passando-se
então a leitura dos OFÍCIOS EXPEDIDOS: OF. Nº 072/2019 ao Executivo
Municipal, encaminhando os requerimentos aprovados em Sessão Ordinária
do dia 09/04/2019. OF. Nº 073/2019 à Presidente do Hospital de Caridade D.
Darcy Vargas Sra. Regina Ducat Semkiw, encaminhando o requerimento
aprovado em Sessão Ordinária do dia 09/04/2019. OF. Nº 074/2019 à
Supervisora do Escritório Regional do DNIT Sra. Lívia Lechinski,
encaminhando o requerimento aprovado em Sessão Ordinária do dia
09/04/2019. OF. Nº 075/2019 ao Executivo Municipal, encaminhando os
Projetos de Lei aprovados em Sessão Extraordinária do dia 09/04/2019. OF.
Nº 076/2019 ao Sr. Charles Adriano Bayer, Assistente Social do CRAS do
município, solicitando apoio em caráter de urgência em relação à doação de
materiais ou madeira para a construção de uma moradia para a família do Sr.
Dejair Matias Ferreira e da Sra. Luzia dos Santos, os quais estão morando
com seus filhos num antigo chiqueirão. OFICIOS RECEBIDOS: OF. Nº
023/2019 do Departamento de Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal,
com resposta ao requerimento nº 006/2019 do Vereador Alessandro Luis
Mazur. OF. N.º 04/2019 do Departamento de Contabilidade encaminhando à
Mesa o Balancete Contábil e Financeiro da Câmara Municipal, referente ao
mês de março de 2019, o Balancete será destacado na Ordem do Dia.
CONVITE do Comando Geral da Polícia Militar do Paraná, convidando para a
solenidade Comemorativa ao Dia de Tiradentes, patrono Cívico da Nação
Brasileira e das Polícias Militares e Civis do Brasil. OF. N.º 026/2019 do
Executivo Municipal, solicitando a dilação de prazo para envio de respostas
ao Poder Legislativo referente aos ofícios nº 050, 059, 063, 069 e 072/2019.
PROJETO DE LEI N.º 016/2019 – do Executivo Municipal, o projeto será
destacado na Ordem do Dia. PROJETO DE LEI N.º 017/2019 – do Executivo
Municipal, o projeto será destacado na Ordem do Dia. REQUERIMENTOS:
DO VEREADOR ALESSANDRO LUIS MAZUR: requerimento de nº 018 ao
022/2019, ao Executivo Municipal: Tendo em vista que o Ofício nº 002/2019
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de 01/04/2019 encaminhado ao Departamento de Frotas até o presente
momento não foi respondido, reenvio as informações solicitadas, conforme
segue: Prezado Senhor, ao cumprimentá-lo aproveito a oportunidade para
solicitar informações em relação ao Veículo Spin da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura do Município de Rebouças – PR, conforme segue: Qual
o consumo mensal dos últimos 12 meses de combustível e a quilometragem
mensal do referido veiculo? Solicito cópia dos diários de bordo dos últimos 12
meses do veículo; Existe um quadro comparativo de consumo de outros
veículos da área administrativa? Se existe, solicitamos cópia destes
demonstrativos. Estas solicitações estão sendo feitas para que possamos no
inteirar do uso da frota municipal; ao Executivo Municipal, solicitando que a
Secretaria de Saúde ofereça cursos específicos em nível avançado como os
realizados pelos atendentes do SAMU e SIATE para os motoristas de
ambulância do município de Rebouças, que tem entre suas atribuições o
transporte em caráter de urgência, e tais emergências surgem quando menos
se pode imaginar. Uma vez que, um primeiro atendimento bem realizado
pode ser fator determinante entre a vida e a morte de uma vítima ou paciente;
ao Executivo Municipal, Reiterando pela oitava vez o Requerimento n.º
035/2017 datado de 04 de abril de 2.017, o qual solicita cascalhamento no
Pesque-Pague São José na Comunidade de Água Quente dos Luz, tendo em
vista que o referido empreendimento é de utilização de todos os moradores
desta localidade, de moradores da cidade e também de pessoas de outros
municípios; ao Executivo Municipal, Solicitando que realize um levantamento
de quais propriedades de produtores de leite que ficarão armazenados os
botijões de nitrogênio líquido, e quais destas propriedades necessitam de
manutenção das estradas, para que sejam feitas as melhorias necessárias,
como patrolamento e cascalhamento, permitindo o acesso em qualquer
situação climática. Posteriormente que seja realizado um levantamento de
todos os produtores de leite do município para que sejam feitas melhorias
nos acessos as propriedades em que há necessidade. Pois a produção de
leite vem crescendo em nosso município, necessitando do auxílio da
Prefeitura para a manutenção de suas entradas; ao Executivo Municipal, 1.
Solicitando a construção de uma ponte na estrada que liga a comunidade da
Sunira com a comunidade do Paredão, próximo a propriedade da família
Peruzo. A pedido dos Srs. Edenilson Strona e José Vilmar Paluski. 2.
Solicitando patrolamento nas estradas da Comunidade do Paredão.
Colocados em discussão e votação, os requerimentos foram aprovados por
unanimidade. O Vereador comentou dois de seus requerimentos. Falou sobre
o curso de primeiros socorros que alguns motoristas não têm o treinamento e
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que existe a necessidade dessa qualificação garantindo segurança aos
motoristas e às vítimas e comentou também sobre o pedido de cascalho no
pesque-pague São José que até o momento não foi feito e que este foi um
dos primeiros requerimentos apresentados por ele no ano de 2017 no início
do mandato. DOS VEREADORES ANTÔNIO PADILHA E JOSE AMILTON
MASSOQUETTO: requerimentos de nº 020 ao 022/2019, ao Executivo
Municipal, solicitando uma cobertura de cascalho fino na estrada do Barreiro,
próximo ao Pesque Pague Banhadão, pois, foram colocadas pedras na
estrada as quais estão soltas e prejudicando a passagem dos veículos; ao
Executivo Municipal, reiterando pela segunda vez o Requerimento n.º
037/2018, com data de 08/05/2018, o qual solicita a colocação de pedra bica
corrida na Rua Francisco Suider, próximo à propriedade do Sr. Mário Suider.
Segue em anexo copia do Requerimento; ao Executivo Municipal, reiterando
o Requerimento n.º 088/2017, com data de 05/12/2017, o qual solicita a
construção de uma travessia elevada na Rua Jose de Souza França, na Vila
Ester, próximo ao comércio de bebidas Tumasz, a pedido de inúmeros
munícipes que relataram a necessidade de ser realizada tal melhoria, para
proporcionar assim, uma maior segurança para as pessoas que residem
próximas e que utilizam a referida rua, principalmente as crianças que
descem no ponto de ônibus próximo ao local indicado para a construção da
travessia elevada. Devido à necessidade e importância da construção da
travessia elevada em si, é solicitado urgência para a construção da mesma.
Segue em anexo cópia do Requerimento. Colocado em discussão e votação,
o requerimento foi aprovado por unanimidade. DA VEREADORA
ELIZABETE DO ROCIO PIANI: requerimento de nº 026/2019, ao Executivo
Municipal, 1. Solicitando patrolamento e cascalhamento na estrada que liga a
Comunidade do Barreiro iniciando na propriedade do Sr. João de Lara até o
Riozinho dos Santos, a pedido de aproximadamente 15 moradores.
2.Solicitando patrolamento e cascalhamento nas estradas em geral da
localidade do Barreiro. Colocado em discussão e votação o requerimento foi
aprovado por unanimidade. DOS VEREADORES JOSE AMILTON
MASSOQUETTO, ANTONIO PADILHA, GETULIO GOMES FILHO,
ALESSANDRO LUIS MAZUR: requerimento nº 023/2019, ao Executivo
Municipal, reiterando o Requerimento n.º 051/2017, o qual solicita
cascalhamento em um pequeno trecho da estrada de acesso a propriedade
do Sr. João Maria Semkiw de Andrade (conhecido como Arapuca), passando
pela casa do seu filho Jonathan, na Comunidade de Conceição de Cima.
Justificativa: O trecho é de apenas 120 metros aproximadamente, e junto à
propriedade tem um galpão com máquinas, colheitadeira e caminhão, e nos
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dias de chuva fica intransitável para o transporte do leite, ração, milho, feijão,
batata, soja e outros produtos ali produzidos pela família. Colocado em
discussão e votação o requerimento foi aprovado por unanimidade. DOS
VEREADORES JOSE AMILTON MASSOQUETTO E ANTÔNIO PADILHA:
requerimentos de nº 024 e 025/2019, ao Executivo Municipal, 1. Reiterando o
Requerimento n.º 024/2017 com data de 28/03/2019, o qual solicita que
sejam confeccionadas e colocadas placas indicativas com o nome das ruas
onde não existem tais placas. 2. Solicitando a colocação de placas de
sinalização, principalmente de preferenciais das ruas. Justificativa: Muitas
ruas principalmente nos bairros da cidade encontram-se sem nenhuma
sinalização nominal, tornando-se difícil e dificultando a localização,
principalmente aos visitantes que vem para nossa cidade. Sugerimos que
seja destinado um funcionário para realizar esse trabalho tendo em mão o
mapa e as Leis com as denominações das ruas; ao Executivo Municipal,
solicitando melhorias no passeio e recuperação geral na rua Terêncio Bino de
Lima na Vila Feliz, com cascalho tipo pedra brita. JUSTIFICATIVA: Pede-se
urgência no serviço, a fim de atender o requerimento nº 056/2018 dos nove
vereadores representado de abaixo assinado encaminhado pelo Sr. Adão
Strujak, pedindo providências das autoridades competentes desde o dia 02
de outubro de 2018. Colocados em discussão e votação os requerimentos
foram aprovados por unanimidade. O Vereador José Amilton Massoquetto
cumprimentou a todos e deu as boas vindas ao assessor do deputado Bacil
que estava presente na reunião e comentou sobre os requerimentos
aprovados neste dia e disse que os requerimentos foram aprovados no ano
de 2017 e que até hoje os serviços não foram realizados. Ressaltou a
necessidade de colocação de placas de sinalização de trânsito na cidade. DO
VEREADOR GETÚLIO GOMES FILHO: requerimento nº 012/2019, ao
Executivo Municipal, solicitando construção e reforma da ponte na estrada
que liga o Riozinho de Baixo ao Riozinho dos Santos. Justificativa: A referida
ponte estava em precárias condições e a mesma é de madeira, e foi
danificada por uma colheitadeira que passou sobre a mesma. Pede-se
urgência na realização do serviço, pois, a ponte é de grande importância para
escoamento da safra dos produtores daquela região. Colocado em discussão
e votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. O Vereador falou
sobre o requerimento apresentado. DOS VEREADORES RICARDO
CARLOS HIRT JUNIOR, ALESSANDRO LUIS MAZUR, ANTONIO
PADILHA, DANIELE DA CONCEIÇÃO DE ANDRADE, ELIZABETE DO
ROCIO PIANI, FRANCIELE CARARO CABRAL, GETULIO GOMES FILHO,
JOSE AMILTON MASSOQUETTO, JOSÉ ROBERTO TÚLIO: requerimentos
4

Câmara Municipal de Rebouças - Paraná
“Sede Legislativa Vereador Pedro Pszedimirski”
Av. Antônio Franco Sobrinho, 344 Caixa Postal 38 CEP 84.550-000

Fone (42) 3457 1175 FAX- (42) 3457 1899
Site:www.cmreboucas.pr.gov.br * e-mail:camreb@gmail.com

de nº 009 e 010/2019, à Mesa Executiva, solicitando a realização de
homenagem com Homenagear com Moção de Aplausos a Direção e
funcionários do Hospital de Caridade Dona Darcy Vargas, pela conquista do
prêmio Star For Quality 2019, que destaca a qualidade de gestão, prêmio
este, concedido pelo Bid Group One, estrela internacional. Esta
condecoração foi alcançada por diversos critérios de avaliação e tal honraria
vem de encontro aos esforços do setor de administração, manutenção,
serviços de pronto-socorro e atendimento médico. A homenagem poderá ser
prestada em Reunião Ordinária em 30/04/2019; à Mesa Executiva, com
cumprimentos ao Senhor Wesley Molinari, e de forma extensiva aos
professores e funcionários pela comemoração dos 80 anos de histórias, lutas
e conquistas do Colégio Estadual Professor Júlio César, através de todos que
ali exercem suas atividades profissionais a transformá-lo em uma referência a
partir do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Normal, preparando seus
alunos para as mais diversas carreiras profissionais. Desejando-lhes que
essa comemoração possa se repetir por muitos anos com a mesma
qualidade, brilho, respeito e admiração. Recebam nossos cumprimentos!
Colocados em discussão e votação os requerimentos foram aprovados por
unanimidade. DA VEREADORA FRANCIELE CARARO CABRAL:
requerimentos de nº 031 ao 036/2019, ao Executivo Municipal, solicitando
cascalhamento e patrolamento na estrada que dá acesso à propriedade de
Jaciel Oliveira na comunidade do Salto perto da antiga cascalheira, pois, a
mesma está em péssimas condições; ao Executivo Municipal, solicitando
cascalhamento e patrolamento na linha escolar do Salto, iniciando na
propriedade do Sr. Sebastião Killer Borges até a propriedade do Diomar,
pois, quando chove o ônibus não vai buscar os alunos e os mesmos tem que
se deslocar por aproximadamente 1,5 km para pegar o ônibus; ao Executivo
Municipal, solicitando uma lombada na Rua Argemiro de Paula em frente à
lanchonete La Chapa Hamburgueria próxima da autoescola a pedido do Sr.
Miguel Angelo Coltro; ao Executivo Municipal, 1. solicitando patrolamento,
cascalhamento e limpeza dos bueiros entupidos nas estradas da
Comunidade do Riozinho dos Santos sentido a Comunidade do Rodeio. 2.
Patrolamento, cascalhamento e limpeza dos bueiros entupidos nas estradas
que dão acesso as propriedades dos Srs. Lourenço Cararo; Daniel Rocha
dos Santos e Olívio Solda; ao Executivo Municipal, solicitando patrolamento,
cascalhamento nas estradas que dão acesso as propriedades de produtores
de leite, localizadas próximo a propriedade do Sr. Nelson Andrade, na
Conceição de Baixo; ao Executivo Municipal, solicitando informação sobre a
previsão de pagamento da revisão referente ao ano de 2018 dos servidores
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municipais e sobre o índice de concessão previsto para a data-base de 2019
a ser paga no mês de maio. Colocados em discussão e votação, os
requerimentos foram aprovados por unanimidade. As Vereadoras Elizabete
do Rocio Piani e Daniele da Conceição de Andrade pediram para também
assinar o requerimento. A Vereadora Franciele Cararo Cabral cumprimentou
a todos e comentou sobre o requerimento apresentado em relação à database dos servidores, falou da importância da reposição para os servidores
públicos e convidou todos os vereadores para assinarem juntamente o
requerimento o qual foi assinado pelos demais vereadores. O presidente
dispensou a chamada nominal tendo em vista a presença de todos os
Vereadores e, passou-se a ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI N.º
002/2019 da Vereadora Daniele da Conceição de Andrade, cuja súmula:
“Concede ao Deputado Aliel Machado, o título de Cidadão Honorário do
município de Rebouças e dá outras providências”. Colocado em discussão e
deliberação em 2.ª votação o projeto foi aprovado em definitivo e será
encaminhado ao Executivo Municipal para SANÇÃO. EM DESTAQUE:
PROJETO DE LEI N.º 016/2019, do Executivo Municipal, cuja súmula:
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a abertura de crédito
adicional suplementar no Orçamento de 2019”. Colocados em discussão e
deliberação em única votação os Pareceres foram aprovados e o projeto foi
colocado em 1.ª discussão e deliberação para votação sendo aprovado em
1.ª votação. PROJETO DE LEI N.º 017/2019, do Executivo Municipal, cuja
súmula: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a abertura de
crédito especial no Orçamento de 2019”. Colocados em discussão e
deliberação em única votação os Pareceres foram aprovados 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 MARÇO de 2019”. 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 falou sobre as reformulações
que serão feitas para apresentação de projetos de lei. Falou sobre a Semana
Santa, Páscoa e Tiradentes e sobre a importância da reflexão nesta semana.
Falou sobre o projeto de lei que separou as secretarias de serviços urbanos e
rurais e da necessidade dos serviços urbanos serem realizados com
urgência. Falou da questão do tempo nos semáforos, da mudança muito
rápida entre do sinal amarelo para o sinal vermelho. Disse que torce que a
nova secretaria dê certo e que acredita que a mudança não tenha sido feita
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por politicagem. Ressaltou que a iluminação entre os trevos está precária
devido às lâmpadas queimadas no local e passou a palavra ao Vereador
Alessandro Luis Mazur que falou que são seis lâmpadas queimadas entre os
trevos e que já fez pedido ao pátio e ao ouvidor do município para resolverem
o problema há um certo tempo e que até agora o problema não foi resolvido.
A Vereadora Elizabete do Rocio Piani falou da cobrança da população sobre
serviços a serem realizados. Pediu manilhamento na Rua do Baio na qual a
enxurrada invade as propriedades e que espera que a Secretaria de Serviços
Urbanos possa resolver o problema. Parabenizou a todos da Secretaria de
Saúde, secretária, servidores e a população que participaram da Conferência
de Saúde que foi realizada nesta semana. Parabenizou os servidores do
setor de endemias pela realização do arrastão contra a dengue também
realizado nesta semana e disse que a secretaria de saúde está lá para
atender bem a população e quem não for bem atendido deve procurar os
responsáveis para resolverem a situação. Parabenizou o servidor Vilmar de
Fátima de Oliveira pela sua aposentadoria e desejou uma Feliz Páscoa à
toda a população. A Vereadora Franciele Cararo Cabral agradeceu e
parabenizou os policiais militares pelo atendimento policial que teve na sua
residência que foi arrombada e roubada. Agradeceu a secretária de saúde
pelo apoio que está dando para resolver a situação de saúde de uma cidadã
do município. O Vereador José Amilton Massoquetto agradeceu a presença
na sessão do assessor do deputado estadual Emerson Bacil e pediu que
nossas reivindicações sejam levadas ao deputado. Falou sobre o bonito
trabalho realizado na Campanha da Fraternidade, parabenizou todos os
ministros da Igreja, padre e toda a comunidade cristã pelo trabalho realizado.
Desejou uma feliz e abençoada Páscoa a todos. O Vereador Getúlio Gomes
Filho falou que foi agendada a reunião com o Secretário de Segurança
Pública no dia 23 de abril para tratar de assuntos sobre o IML. O Vereador
Alessandro Luis Mazur agradeceu os serviços realizados na Vila Ester
próximos a antiga caixa d’ água que irá resolver o problema das enxurradas
no local. Agradeceu ao secretário de obras pelos serviços que foram
realizados no loteamento Celso Portela e comentou sobre os requerimentos
que apresentou na sessão. Falou sobre a reunião marcada com os prefeitos
da AMCESPAR com o secretário de Segurança Pública para levantarem
soluções para o IML para serem apresentadas ao governador. Disseque
houve comentários que ele e o Vereador Getúlio votaram contra o PL do
nitrogênio e que foi muito pelo contrário. Eles estavam querendo se inteirar
do projeto para que o mesmo beneficiasse o maior numero possível de
produtores e que todos votaram a favor do projeto. Disse ao assessor do
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deputado Bacil que enviou ofício ao deputado logo após as eleições pedindo
ajuda e recursos ao município e pediu que o deputado se empenhe em
conseguir recursos e equipamentos para o município. O Vereador Ricardo
Carlos Hirt Junior comentou que o programa de rádio da Câmara que vai ao
ar nas quintas-feiras será remodelado para que seja dada ênfase na fala dos
vereadores. Convidou o Sr. Eraldo Kiska, assessor o deputado estadual
Emerson Bacil para usar a palavra. O convidado foi recepcionado pelo
Vereador Getúlio Gomes Filho, cumprimentou a todos, agradeceu pela
acolhida e disse que o deputado está à disposição para ajudar os municípios
da região no que for possível e necessário. 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 23/04/2019, 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 16 de abril 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 ______________________________________
RICARDO CARLOS HIRT JUNIOR_______________________________
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