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ATA DA 13.ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS – Em 07 de maio 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 2.ª
Secretária Vereadora Franciele Cararo Cabral. Aberta a sessão o senhor
Presidente solicitou ao Vereador Antônio Padilha para fazer a leitura do texto
Bíblico, após a leitura, colocou em votação a Ata: da 12ª Reunião Ordinária
realizada em 30 de abril de 2019, sendo a referida Ata aprovada por
unanimidade e assinada pelos Vereadores. Passando-se então a leitura dos
OFÍCIOS EXPEDIDOS: OF. Nº 091/2019 ao Executivo Municipal,
encaminhando para sanção o Projeto de Lei aprovado em Sessão Ordinária
do dia 30/04/2019. OF. Nº 092/2019 ao Executivo Municipal, encaminhando
os requerimentos aprovados em Sessão Ordinária do dia 30/04/2019. OF. Nº
093/2019 ao Executivo Municipal, encaminhando os requerimentos
aprovados em Sessão Ordinária do dia 30/04/2019, sendo que os mesmos
foram apresentados anteriormente na Reunião da Câmara Juvenil e
legitimados pelos vereadores. OF. Nº 094/2019 à Senhora Lívia Lechinski,
Supervisora do Escritório Regional do DNIT, encaminhando o requerimento
apresentado pelo Vereador Getúlio Gomes Filho, aprovado na Sessão
Ordinária do dia 30/04/2019.
OFICIOS RECEBIDOS: PROJETO DE
RESOLUÇÃO N.º 002/2019 – da Mesa Executiva, o projeto será
encaminhado às Comissões Permanentes da Casa. PROJETO DE EMENDA
ADITIVA N.º 001/2019 – dos Vereadores Ricardo Carlos Hirt Junior,
Alessandro Luis Mazur, Antonio Padilha, Daniele da Conceição de Andrade,
Elizabete do Rocio Piani, Franciele Cararo Cabral, Getúlio Gomes Filho, José
Amilton Massoquetto e José Roberto Túlio ao Projeto de Lei n.º 022/2019 do
Executivo Municipal, o projeto de emenda será destacado na Ordem do Dia.
PROJETO DE EMENDA MODIFICATIVA N.º 001/2019 – dos Vereadores
Ricardo Carlos Hirt Junior, Alessandro Luis Mazur, Antonio Padilha, Daniele
da Conceição de Andrade, Elizabete do Rocio Piani, Franciele Cararo Cabral,
Getúlio Gomes Filho, José Amilton Massoquetto e José Roberto Túlio ao
Projeto de Lei n.º 022/2019 do Executivo Municipal, o projeto de emenda será
destacado na Ordem do Dia. PROJETO DE EMENDA MODIFICATIVA E
SUPRESSIVA N.º 001/2019 – dos Vereadores Alessandro Luis Mazur,
Getúlio Gomes Filho, Antonio Padilha e José Amilton Massoquetto ao Projeto
de Resolução n.º 001/2019 da Mesa Diretora, o projeto de emenda será
destacado na Ordem do Dia. PROJETO DE LEI N.º 004/2019 – da
Vereadora Daniele da Conceição de Andrade, o projeto será encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa. PROJETO DE LEI N.º 001/2019 – da
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Vereadora Franciele Cararo Cabral, o projeto será encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa. REQUERIMENTOS: DO VEREADOR
ALESSANDRO LUIS MAZUR: requerimentos de nº 027 e 028/2019, ao
Executivo Municipal, solicitando que os participantes do Projeto Vivendo Bem
realizem a limpeza da Rua Francisco de Ramos Cabral, próximo ao
Destacamento da Polícia Militar, e próximo ao Fórum, conforme fotos em
anexo; ao Executivo Municipal, solicitando que sejam tomadas as
providências necessárias para que as nutricionistas do município Idiobara
Juliane Brandt, Marilsa Simone Retzlaff e Tacielle Jaqueline Pes, tenham a
carga horária e o valor da remuneração iguais e não como ocorre hoje,
conforme dados disponíveis no portal da transparência municipal (em anexo).
Foi verificada uma diferenciação da remuneração entre as servidoras, na qual
a servidora que trabalha 20 horas semanais recebe praticamente o mesmo
valor que as outras duas que trabalham 40 horas semanais. Solicitamos que
seja garantida a isonomia salarial e de carga horária das três servidoras
ocupantes do cargo efetivo de Nutricionista junto ao Município de Rebouças.
Colocados em discussão e votação, os requerimentos foram aprovados por
unanimidade. O Vereador Alessandro Luis Mazur comentou os seus
requerimentos. DOS VEREADORES ANTÔNIO PADILHA E JOSE
AMILTON MASSOQUETTO: requerimentos de nº 026 e 027/2019, ao
Executivo Municipal, reiterando pela segunda vez o Requerimento n.º
068/2018, com data de 02/10/2018, o qual solicita cascalhamento na estrada
do Sr. João Maria Alves Fagundes, próximo a propriedade do Sr. Paulinho
Massoquetto, na comunidade do Pantano Preto; ao Executivo Municipal,
reiterando o Requerimento n.º 041/2018, com data de 22/05/2018, o qual
solicita cascalhamento na estrada de acesso a propriedade do Sr. João
Saquetto na comunidade do Poço Bonito. Colocados em discussão e
votação, os requerimentos foram aprovados por unanimidade. DA
VEREADORA FRANCIELE CARARO CABRAL: requerimentos de nº 042 ao
045/2019, ao Executivo Municipal, reiterando o Requerimento n.º 036/2019
com data de 16/04/2019 o qual solicita: a) Informação sobre a previsão de
pagamento da revisão referente ao ano de 2018; visto que é de
conhecimento público que a data-base do ano de 2018 dos servidores
públicos municipais não foi paga, e que a concessão realizada no mês de
janeiro/2018 (4%) era referente ao ano de 2017, conforme Lei 2111/2017. b)
Informação sobre o índice de concessão previsto para a data-base de 2019
no mês de maio; ao Executivo Municipal, solicitando informações sobre as
obras do Projeto Família Paranaense na Vila Facão, se há previsão de
quando os trabalhos serão inciados, pois as famílias estão preocupadas com
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a demora do andamento do Projeto; ao Executivo Municipal, solicitando
patrolamento; cascalhamento; abertura e limpeza de bueiros na estrada que
liga o Saltinho até a Barra dos Andrades; ao Executivo Municipal,solicitando
cascalhamento na entrada da propriedade do Sr. Helio Pyl, na comunidade
do Saltinho. Colocados em discussão e votação, os requerimentos foram
aprovados por unanimidade. A Vereadora Franciele Cararo Cabral comentou
os seus requerimentos. DO VEREADOR GETÚLIO GOMES FILHO:
requerimentos nº 014 e 015/2019, ao Executivo Municipal, solicitando
colocação de pedra bica corrida na Rua Honorato Pinto Ferreira, iniciando no
final do asfalto até o final da rua, continuando na Rua Francisco Suider,
fechando a quadra na José Afonso Vieira Lopes; ao Executivo Municipal,
solicitando patrolamento e cascalhamento na estrada do Potinga que dá
acesso as famílias Santos e Stanski e também na estrada que dá acesso a
propriedade do Sr. Benedito Ferreira dos Santos. Colocados em discussão
e votação, os requerimentos foram aprovados por unanimidade.DO
VEREADOR RICARDO CARLOS HIRT JUNIOR: requerimentos de nº 019 e
020/2019, ao Executivo Municipal, solicitando que seja designado um vigia
para cuidar do parquinho que foi instalado na Vila Feliz, pois alguns adultos
não estão deixando as crianças brincarem no local, além de que os
brinquedos estão sendo danificados por vândalos; ao Executivo Municipal,
solicitando a relação das quadras que serão contempladas com a
pavimentação asfáltica, e se há um estudo do Setor de Engenharia para
rebaixar as ruas, de forma que o asfalto não fique acima do nível da rua, o
que poderá causar alagamentos. Colocados em discussão e votação os
requerimentos foram aprovados por unanimidade. O Vereador Ricardo Carlos
Hirt Junior comentou os seus requerimentos e falou da necessidade de um
vigia no parque infantil que foi instalado na Vila Feliz e comentou a
necessidade das ruas serem rebaixadas antes de receberem a massa
asfáltica para evitar a invasão da água da chuva nas casas. O presidente
justificou a falta da Vereadora Elizabete do Rocio Piani que apresentou
atestado médico e dispensou a chamada nominal tendo em vista a presença
dos demais Vereadores e passou-se a ORDEM DO DIA: MOÇÃO DE
APLAUSOS Nº 001/2019, cuja súmula: “Moção de aplausos à direção e
funcionários do Hospital de Caridade D. Darcy Vargas”. O projeto foi retirado
da pauta por falta de pareceres das comissões permanentes da Casa e foi
encaminhado para arquivo. ANTEPROJETO DE LEI N.º 001/2019, cuja
súmula: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder reajuste aos
servidores efetivos municipais considerados aptos nas avaliações de
desempenho que forem realizadas e que se encontram no Piso Mínimo
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Municipal”. Colocado em discussão e deliberação em 2.ª votação o projeto foi
aprovado em definitivo e será encaminhado ao Executivo Municipal para
APRECIAÇÃO. PROJETO DE LEI N.º 019/2019, do Executivo Municipal,
cuja súmula: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a abertura de
crédito adicional suplementar no Orçamento de 2019”. Colocado em
discussão e deliberação em 2.ª votação o projeto foi aprovado em definitivo e
será encaminhado ao Executivo Municipal para SANÇÃO. PROJETO DE LEI
N.º 020/2019, do Executivo Municipal, cuja súmula: “Autoriza o Poder
Executivo Municipal a efetuar o pagamento de locação de imóvel à
Associação dos Funcionários Públicos Municipais, 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.
PROJETO DE LEI N.º 021/2019, do Executivo Municipal, cuja súmula:
“Modifica a redação do artigo 147 da Lei nº 549/1993”. Colocado em
discussão e deliberação em 2.ª votação o projeto foi aprovado em definitivo e
será encaminhado ao Executivo Municipal para SANÇÃO. PROJETO DE LEI
N.º 022/2019, do Executivo Municipal, cuja súmula: “Autoriza o Poder
Executivo Municipal a efetuar o pagamento de locação de imóvel à
Associação dos Funcionários Públicos Municipais, e dá outras providências”.
Colocados em discussão e deliberação em única votação os Pareceres das
Comissões foram aprovados e o projeto foi colocado em 1.ª discussão e
deliberação para votação sendo aprovado em 1.ª votação. EM DESTAQUE:
PROJETO DE EMENDA ADITIVA N.º 001/2019 de todos os Vereadores. O
Presidente colocou em discussão e deliberação em única votação os
pareceres à emenda, aprovados os pareceres o presidente colocou em
discussão e deliberação em única votação o Projeto de Emenda Aditiva n.º
001/2019. A Emenda foi aprovada em única votação e será incorporada ao
Projeto de Lei n.º 022/2019. PROJETO DE EMENDA MODIFICATIVA N.º
001/2019 de todos os Vereadores. O Presidente colocou em discussão e
deliberação em única votação os pareceres à emenda, aprovados os
pareceres o presidente colocou em discussão e deliberação em única
votação o Projeto de Emenda Modificativa n.º 001/2019. A Emenda foi
aprovada em única votação e será incorporada ao Projeto de Lei n.º
022/2019. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/2019, da Mesa Diretora, cuja
súmula: “Dispõe sobre alterações na Resolução nº 002/2008 a qual trata do
Sistema de Controle Interno no âmbito da Câmara Municipal de Rebouças”.
Colocados em discussão e deliberação em única votação os Pareceres das
Comissões foram aprovados e o projeto foi colocado em 1.ª discussão e
deliberação para votação sendo aprovado em 1.ª votação. EM DESTAQUE:
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PROJETO DE EMENDA MODIFICATIVA E SUPRESSIVA N.º 001/2019 dos
Vereadores Alessandro Luis Mazur, Antonio Padilha, Getúlio Gomes Filho e
José Amilton Massoquetto. O Presidente colocou em discussão e deliberação
em única votação os pareceres à emenda, aprovados os pareceres o
presidente colocou em discussão e deliberação em única votação o Projeto
de Emenda Modificativa e Supressiva n.º 001/2019. O Projeto de Emenda
Modificativa e Supressiva n.º 001/2019 foi aprovado em única votação por 05
votos a favor e 02 votos contrários das Vereadoras Daniele da Conceição de
Andrade e Franciele Cararo Cabral e será incorporado ao Projeto de
Resolução n.º 001/2019 da Mesa Diretora. PROJETO DE LEI N.º 023/2019,
do Executivo Municipal, cuja súmula: “Dispõe sobre as diretrizes para
elaboração do Orçamento do Município de Rebouças para o exercício
financeiro de 2020 e dá outras providências”. Aguardando pareceres e
emendas até 11/06/2019. PROJETO DE LEI N.º 024/2019, do Executivo
Municipal, cuja súmula: “Faz adequações no Plano Plurianual e dá outras
providências”. Aguardando pareceres. Encerrada a Ordem do Dia passou-se
a PALAVRA LIVRE: O Presidente passou a palavra à Vereadora Franciele
Cararo Cabral que cumprimentou a todos e parabenizou sua mãe pelo dia
das mães e também todas as mães do município. A Vereadora Daniele da
Conceição de Andrade prestou suas condolências à família do senhor Altair
Luiz de Souza morador da localidade do Rio Bonito que faleceu neste dia e
disse que o mesmo foi uma pessoa atuante na cidade de Rebouças e que
sempre lutou por melhoria na sua comunidade e pediu que Deus abençoe
todas as mães pelo seu dia. O Vereador José Amilton Massoquetto
cumprimentou a todos e disse que por motivo de viagem no fim de semana
ele não apresentou requerimentos nesta sessão, pediu a população que
quando houver pedidos a serem feitos por meio de requerimentos que os
mesmos o procurem até as segundas-feiras a tarde para que os mesmos
possam ser apresentados nas terças-feiras na sessão. Disse que esteve na
cidade de Ponta Grossa fazendo visitas a alguns empresários e comentou
que durante a sua gestão comprou um terreno no Barreiro a fim de permitir a
instalação de indústrias e empresas e ressaltou que o executivo precisa
empenhar-se nesse aspecto para possibilitar a instalação de novas empresas
no município. Comentou o requerimento apresentado pelo Vereador
Alessandro Luis Mazur sobre a necessidade de valorização dos nutricionistas
que trabalham no município e falou da importância do trabalho destas
pessoas e pediu que as mesmas sejam valorizadas e que ganhem uma
remuneração justa. Falou da necessidade dos vereadores realizarem cursos
para atualização e capacitação e disse que há anos os vereadores não
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participam de cursos e solicitou ao presidente que seja vista a possibilidade
de realização destes para o aprimoramento dos vereadores nas suas funções
legislativas. Desejou um grande abraço a todas as mães, em especial a sua
mãe e a sua esposa pelo dia das mães. O Vereador Getúlio Gomes Filho
lembrou das aquisições de terrenos feitas na gestão do senhor Bepe e do
senhor Antonio Padilha e também na gestão do ex-prefeito Claudemir dos
Santos Herthel, terrenos estes nos quais foram e estão sendo construídas
moradias para a população reboucense. Falou da importância de haver áreas
de terra disponíveis no município para possibilitar o pedido de construção de
novas moradias junto aos Programas de Habitação. Comentou sobre o
requerimento apresentado e disse que as estradas do Potinga estão em
situação precária e que na estrada do senhor Benedito Ferreira dos Santos
nem de caminhonete grande as famílias estão conseguindo sair ou transitar e
falou que fica envergonhado de haver tantos pedidos em relação as estradas
e estes pedidos não serem atendidos. Comentou que tem requerimentos que
fez há um ano e que não foram atendidos e pediu encarecidamente que os
serviços sejam feitos, pois há serviços urgentes, emergentes e críticos como
estas áreas que as pessoas não podem sair de casa. O Vereador Ricardo
Carlos Hirt Júnior falou da mudança de sentido da rua Honorato Pinto
Ferreira que foi proposta pela Câmara Juvenil, disse que a hora de pensar é
agora para melhorar o trânsito nesta rua e comentou a necessidade de ações
para resolver os problemas do trânsito na cidade. O Vereador Getulio Gomes
Filho disse que em visita à Rua Honorato Pinto Ferreira conversou com um
empresário, o qual pediu para que não seja feita a rua em mão única, mas
que seja autorizado o estacionamento só de um lado da rua e pediu que seja
analisada a viabilidade. O Vereador Ricardo Carlos Hirt Junior falou que o
lado ideal para estacionamento por logística é o lado da igreja, das escolas, o
lado em que há um fluxo maior de pessoas e falou que é bom que estão
discutindo melhorias para a cidade e encerrou parabenizando todas as mães
e disse a todos que valorizem as suas mães enquanto elas ainda estão
presentes. 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 14/05/2019, 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 07 de maio de
2019.
ALESSANDRO LUIS MAZUR___________________________________
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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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