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ATA DA 14.ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS – Em 14 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 1.ª
Secretária Vereadora Elizabete do Rocio Piani. Aberta a sessão o senhor
Presidente solicitou à Vereadora Daniele da Conceição de Andrade para
fazer a leitura do texto Bíblico, após a leitura, colocou em votação a Ata: da
13ª Reunião Ordinária realizada em 07 de maio de 2019, sendo a referida Ata
aprovada por unanimidade e assinada pelos Vereadores. Passando-se então
a leitura dos OFÍCIOS EXPEDIDOS: OF. Nº 095/2019 ao Executivo
Municipal, encaminhando os requerimentos aprovados na Sessão Ordinária
do dia 07/05/2019. OF. Nº 096/2019 ao Executivo Municipal encaminhando
para sanção os Projetos de Leis aprovados em Sessão Ordinária do dia
07/05/2019. OF. Nº 097/2019 ao Executivo Municipal, encaminhando para
apreciação o Anteprojeto de Lei nº 001/2019 do Vereador Ricardo Carlos Hirt
Junior aprovado em Sessão Ordinária do dia 07/05/2019. OF. Nº 098/2019 ao
Executivo Municipal, solicitando repasse financeiro para o Poder Legislativo
referente ao mês de maio de 2019. OFICIOS RECEBIDOS: EDITAL N.º
002/2019 Chamamento Público/ Audiência Pública no dia 30 de maio de
2019 às 13h30min, nas Dependências da Câmara Municipal de Rebouças.
OF. Nº 094/2019 da Secretaria Municipal de Saúde com resposta ao
requerimento nº 007/2019. OF. Nº 103/2019 da Secretaria Municipal de
Saúde com resposta ao requerimento nº 019/2019 do Vereador Alessandro
Luis Mazur. OF. Nº 10/2019 do Conselho Municipal de Saúde, solicitando a
disponibilização das dependências da Câmara Municipal no dia 16/05/2019
para realização de reunião do Conselho Municipal de Saúde. OF. Nº
027/2019 do Departamento de Vigilância Sanitária, com resposta ao
requerimento nº 029/2019 dos Vereadores José Amilton Massoquetto e
Antonio Padilha. CONVITE da Prefeitura Municipal de Rebouças através da
Secretaria Municipal de Educação convidando para a solenidade de
formatura e entrega de certificados aos alunos atendidos pelo PROERD no
município de Rebouças no ano de 2019. OF. Nº 05/2019 do Departamento de
Contabilidade da Câmara Municipal, encaminhando à Mesa o Balancete
Contábil e Financeiro da Câmara Municipal, referente ao mês de abril de
2019, o Balancete será destacado na Ordem do Dia. PROJETO DE LEI N.º
005/2019 – da Vereadora Daniele da Conceição de Andrade, o projeto será
encaminhado às Comissões Permanentes da Casa. PROJETO DE LEI N.º
006/2019 – dos Vereadores Daniele da Conceição de Andrade e Ricardo
Carlos Hirt Junior, o projeto será encaminhado às Comissões Permanentes
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da Casa. PROJETO DE LEI N.º 002/2019 – da Mesa Executiva, o projeto
será encaminhado às Comissões Permanentes da Casa. OF. Nº
023/2019/DC do Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal,
encaminhando o PROJETO DE LEI N.º 025/2019 e o PROJETO DE LEI N.º
026/2019, os projetos serão destacados na Ordem do Dia.
REQUERIMENTOS: DO VEREADOR ALESSANDRO LUIS MAZUR:
requerimentos de nº 029 ao 031/2019, ao Executivo Municipal, solicitando
patrolamento e cascalhamento nas estradas da comunidade do Potinga, a
pedido dos moradores; ao Executivo Municipal, solicitando patrolamento e
principalmente cascalhamento na estrada que dá acesso a propriedade do
Sr. Mário Chepluki; ao Executivo Municipal, solicitando que seja realizado
um estudo para colocação de manilha na Rua Damásio Padilha, para dar
acesso a BR 153 próximo a Serraria do Baum, onde existia uma pinguela que
era muito utilizada pelos moradores próximos ao local, porém a mesma se
deteriorou, impossibilitando a passagem dos moradores, fazendo com que
os mesmos tenham que realizar um trajeto maior. Colocados em discussão e
votação, os requerimentos foram aprovados por unanimidade. DOS
VEREADORES ANTÔNIO PADILHA E JOSE AMILTON MASSOQUETTO:
requerimento de nº 028/2019, ao Executivo Municipal, reiterando o
Requerimento n.º 001/2019, com data de 05/02/2019, o qual solicita
patrolamento na Estrada do Palhano até a localidade do Rodeio, a pedido da
população local. Solicita-se que o serviço seja realizado em regime de
URGÊNCIA. Colocado em discussão e votação, o requerimento foi aprovado
por unanimidade. DA VEREADORA ELIZABETE DO ROCIO PIANI:
requerimentos de nº 029 ao 031/2019, ao Executivo Municipal, solicitando
aplainamento de terreno para construção de moradias, na Rua Tadeu Piskorz
no Bairro Alto da Glória, e construção de uma vala para escoamento da água
na divisa do terreno da prefeitura com o terreno do Sr. Valdecir Zibikoski.
Esse serviço solicitado é necessário para que se possa viabilizar a divisão
dos terrenos e possibilitar o uso dessa área na forma desejada pelo
proprietário; ao Executivo Municipal, solicitando colocação de braços e
lâmpadas nos postes de iluminação pública, na Rua Padre Vicente
Guardineri, próximo ao Estádio Municipal, em frente à casa do Sr. Antônio
Rodrigues (conhecido como Tilápia). Justificativa: A instalação de iluminação
pública no local trará maior segurança às pessoas que por ali passam, bem
como irá atender as solicitações dos moradores que reclamaram que pagam
iluminação pública e sofrem com a escuridão do local; ao Executivo
Municipal, solicitando patrolamento e principalmente cascalhamento na
estrada que inicia na PR 364, e dá acesso as propriedades da Sra. Amantina
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Lourenço, Odair Lourenço e Zélia Lourenço na comunidade do Marmeleiro,
pois essas famílias estão sofrendo há muito tempo com a precariedade da
estrada. Colocados em discussão e votação os requerimentos foram
aprovados por unanimidade. O Vereador José Roberto Túlio pediu para
assinar juntamente com a Vereadora o requerimento nº 031/2019, tendo em
vista que, ele já fez este pedido e já reiterou o mesmo. A Vereadora Elizabete
do Rocio Piani comentou o requerimento nº 031 e disse que os moradores já
cansaram de pedir para o serviço ser feito e que até agora o problema não foi
resolvido, pediu providências om urgência ao pessoal do pátio. DOS
VEREADORES FRANCIELE CARARO CABRAL, DANIELE DA
CONCEIÇÃO DE ANDRADE, ANTONIO PADILHA E JOSÉ AMILTON
MASSOQUETTO: requerimento de nº 046/2019, ao Executivo Municipal,
solicitando a construção de um banheiro e um quiosque na praça localizada
próximo ao loteamento Antônio Vieira de Andrade na Vila Feliz. Colocado em
discussão e votação o requerimento foi aprovado por unanimidade. A
Vereadora Elizabete do Rocio Piani pediu para assinar junto este
requerimento. O Vereador José Amilton Massoquetto pediu para ver a
possibilidade de incluir neste requerimento a instalação de uma torneira
comunitária, mas, a Vereadora Franciele Cararo Cabral esclareceu que os
moradores pediram para que a torneira fosse instalada dentro do banheiro
para evitar e depredação por vândalos. DOS VEREADORES JOSE
AMILTON MASSOQUETTO E ANTÔNIO PADILHA: requerimentos de nº
035 ao 037/2019, ao Executivo Municipal, solicitando as seguintes
informações: 1. Como está o andamento da contratação de operação de
crédito junto a Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa AVANÇAR
CIDADES, empréstimo este no valor de até R$ 4.000.000,00 (quatro milhões
de reais), autorizado pelos Vereadores através da Lei N.º 2120/2017 2.
Quantos anos o município terá para pagar? 3. Quais ruas e bairros serão
asfaltados pelo programa AVANÇAR CIDADES, do Ministério das Cidades?
4. Houve Audiência Pública com os proprietários dos terrenos das referidas
ruas?; ao Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações: 1.
Como está o andamento da contratação de operação de crédito junto a
AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ, autorizada pelos vereadores através
da Lei N.º 2068/2017? 2. Quantos anos o município terá para pagar? 3.
Quais ruas e bairros serão asfaltados pelo programa da AGÊNCIA DE
FOMENTO DO PARANÁ? 4. Houve Audiência Pública com os proprietários
dos terrenos das referidas ruas?; ao Executivo Municipal, solicitando
patrolamento, limpeza das laterais para escoamento de água na estrada de
Rebouças até a divisa com São Mateus do Sul, na comunidade do Rio
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Bonito. 2. Reposição do cascalho nos pontos necessários, principalmente na
Conceição de Baixo, próximo as propriedades do Sr. Avelino Pianaro de
Andrade, do Sr. Airton de Andrade, Sr. Henrique Bochinia e Sr. Zeno
Krulikoski. Justificativa: Pede-se urgência na realização do serviço, pois a
estrada é intermunicipal, tendo um grande fluxo de veículos, linha de
transporte escolar e transporte coletivo, posto de saúde, cooperativas,
comércio e grande produção agrícola em toda a região. Colocados em
discussão e votação os requerimentos foram aprovados por unanimidade. O
Vereador José Amilton Massoquetto comentou os seus requerimentos. Falou
sobre as precárias condições da estrada que liga a cidade à localidade do
Rio Bonito e pediu que a prefeitura urgentemente faça a recuperação da
mesma. Comentou sobre as operações de crédito que foram aprovadas pela
Câmara no ano de 2017 e que só agora é que serão feitos estes
financiamentos, quase no último ano de mandato deixando a totalidade das
dívidas para o próximo gestor. DO VEREADOR RICARDO CARLOS HIRT
JUNIOR: requerimentos de nº 021 ao 024/2019, ao Executivo Municipal,
solicitando que seja feito o reenquadramento dos ocupantes do cargo de
Secretário Escolar, com base na Lei N.º 1980/2016, que fez alterações na Lei
1192/2008 – Plano de Cargos e Salários. Solicitamos também que sejam
pagos os valores retroativos do referido reenquadramento desde o mês de
julho de 2016, quando a Lei 1980/2016 foi publicada e entrou em vigor; às
Catequistas da Igreja Matriz, com cumprimentos e parabenização à
coordenadora e às catequistas da Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus, Irmã
Lurdes, Edinara Bataglin, Simone Behrend e demais pessoas envolvidas que
trabalharam na venda de sonhos e pastéis na tarde do último sábado dia
11/05/201; ao Pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Oziel de
Rezende e ao Presidente do Instituto Social Filadélfia, Reginaldo Chula com
Cumprimentos: ao cumprimentá-los, queremos parabenizar pela realização
do jantar no último final de semana. Ficam aqui os nossos cumprimentos e o
incentivo para que eventos como este possam ser realizados
frequentemente. Que Deus seja louvado, e que esse nosso reconhecimento
possa chegar a todos os membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus
que participaram e prestigiaram esse evento; ao Executivo Municipal,
solicitando que seja marcada uma Audiência Pública na Câmara Municipal de
Rebouças, com os Vereadores, representantes do Executivo, membros do
Conselho Municipal de Trânsito, Polícia Militar, e população em geral, a fim
de discutir situações referentes aos problemas e possíveis mudanças para
melhorias no Trânsito, tanto na zona urbana e rural do município de
Rebouças, visto que a população está cobrando uma resposta concreta em
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relação a esse assunto que é de extrema importância. Colocados em
discussão e votação os requerimentos foram aprovados por unanimidade. O
Vereador Ricardo Carlos Hirt Junior comentou o requerimento nº 021/2019
em relação aos ocupantes do cargo de Secretário Escolar, solicitou o
reenquadramento das servidoras e pagamento dos valores retroativos ao
mês de agosto de 2016. Comentou da necessidade de realização de uma
audiência pública para que sejam tomadas medidas em relação ao trânsito
com a participação e opinião da população. O presidente dispensou a
chamada nominal tendo em vista a presença de todos Vereadores e passouse a ORDEM DO DIA: 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”. Colocado em discussão e deliberação
em 2.ª votação o projeto foi aprovado em definitivo com a incorporação da
Emenda Aditiva nº 001/2019 e da Emenda Modificativa nº 001/2019
propostas por todos os Vereadores e será encaminhado ao Executivo
Municipal para SANÇÃO. 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”. Colocado em discussão e deliberação em 2.ª
votação o projeto foi aprovado em definitivo com a incorporação da Emenda
Modificativa e Supressiva n.º 001/2019 dos Vereadores Alessandro Luis
Mazur, Antonio Padilha, Getúlio Gomes Filho e José Amilton Massoquetto e
será encaminhado para PUBLICAÇÃO. PROJETO DE LEI N.º 004/2019 – da
Vereadora Daniele da Conceição de Andrade, cuja súmula: “Concede à
Senhora Soeli de Fátima Jele Cabral, o Título de Cidadã Benemérita do
Município de Rebouças 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. PROJETO DE LEI N.º 001/2019 –
da Vereadora Franciele Cararo Cabral, cuja súmula: “Concede ao Deputado
Federal Sandro Alex Cruz de Oliveira, o Título de Cidadão Honorário do
Município de Rebouças 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. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº
002/2019, da Mesa Executiva, cuja súmula: “Acrescenta nível no anexo I e II
da Resolução nº 007/2018 para a promoção na carreira dos servidores
efetivos da Câmara Municipal de Rebouças”. Colocados em discussão e
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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. 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. EM DESTAQUE: BALANCETE CONTÁBIL E FINANCEIRO – da
Câmara Municipal “referente ao mês de ABRIL 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. PROJETO DE LEI N.º 025/2019, 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 das Comissões
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 026/2019,
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 das Comissões
foram aprovados e o projeto foi colocado em 1.ª discussão e deliberação para
votação sendo aprovado em 1.ª votação. Encerrada a Ordem do Dia passouse a PALAVRA LIVRE: O Presidente passou a palavra à Vereadora
Franciele Cararo Cabral que cumprimentou a todos e parabenizou o seu pai
pelo seu aniversário e também o Presidente Vereador Ricardo Carlos Hirt
Junior pelo seu aniversário neste dia. A Vereadora Elizabete do Rocio Piani
parabenizou o Presidente pelo seu aniversário e parabenizou as enfermeiras
do município pelo Dia do Enfermeiro. Falou da inauguração da arena na Vila
Ester e agradeceu pela pista de caminhada que foi construída no local.
Agradeceu aos Vereadores José Amilton Massoquetto, Getúlio Gomes Filho
e Antonio Padilha por terem batalhado e corrido atrás de verbas para esta
valorização do local. Agradeceu à secretária de saúde pelos reparos e
manutenção feitas na academia da Vila Ester e terminou dizendo que a
nossa cidade merece as melhorias que estão sendo realizadas. O Vereador
José Roberto Túlio parabenizou o Presidente elo seu aniversário e
parabenizou o pessoal do posto de saúde do Marmeleiro pelo mutirão que foi
realizado na localidade no qual foi recolhido todo o lixo que estava jogado na
comunidade. Parabenizou os servidores e os moradores pela brilhante
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atitude e agradeceu ao secretário de agricultura pelo caminhão
disponibilizado no local para fazer o recolhimento e destinação do lixo. A
Vereadora Daniele da Conceição de Andrade comentou sobre a coleta do lixo
que foi realizada na comunidade do Marmeleiro e disse que cada pessoa
deve fazer a sua parte para preservar o meio ambiente para as próximas
gerações. Falou da necessidade de cuidar da academia da Vila Ester que é
patrimônio público e que esta beneficiará toda a população nos aspectos da
saúde e da qualidade de vida. Comentou que neste ano o município receberá
em torno de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) de ICMS Ecológico em
virtude da preservação do Parque Ambiental Municipal Monge João Maria. O
Vereador Ricardo Carlos Hirt Junior falou novamente sobre a situação do
trânsito no município. Perguntou ao Executivo porque não está mais sendo
feito o REFIS no município e disse que a população está pedindo esta opção
para poder quitar as suas dívidas no âmbito municipal. Falou da questão do
lixo, pediu para ser verificada a possibilidade de colocação de tela nas bocas
de lobo para evitar que o lixo vá para o esgoto e para os rios. Comentou
sobre o corte de recursos na educação a nível federal, disse que acha um
absurdo o corte de verbas da educação e pediu que sejam cortadas verbas
de outras áreas menos importantes como as verbas de gabinete e não os
recursos da educação. 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 21/05/2019, 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 14 de maio de 2019.
ALESSANDRO LUIS MAZUR___________________________________
ANTÔNIO PADILHA

_________________________________________

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

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