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ATA DA 15.ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS – Em 21 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 Elizabete do Rocio Piani para fazer a leitura do texto Bíblico,
após a leitura, colocou em votação a Ata: da 14ª Reunião Ordinária realizada em
14 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 099/2019/PCM ao Executivo Municipal, encaminhando para sanção o Projeto
de Lei aprovado em Sessão Ordinária do dia 14/05/2019. OF. Nº 100/2019/PCM
ao Executivo Municipal, encaminhando os requerimentos aprovados em Sessão
Ordinária do dia 14/05/2019. OF. Nº 101/2019/PCM ao Pastor da Igreja
Assembléia de Deus Senhor Oziel de Rezende encaminhando o requerimento nº
023/2019 do Vereador Ricardo Carlos Hirt Junior aprovado em Sessão Ordinária
do dia 14/05/2019. OF. Nº 102/2019/PCM ao Presidente do Instituto Social
Filadélfia Senhor Reginaldo Chula encaminhando o requerimento nº 023/2019 do
Vereador Ricardo Carlos Hirt Junior aprovado em Sessão Ordinária do dia
14/05/2019. OF. Nº 103/2019/PCM à Coordenadora da Catequese da Igreja
Matriz Senhor Bom Jesus Senhora Maria de Lourdes Sura encaminhando o
requerimento nº 022/2019 do Vereador Ricardo Carlos Hirt Junior aprovado em
Sessão Ordinária do dia 14/05/2019. OF. Nº 104/2019/PCM ao Executivo
Municipal encaminhando o requerimento nº 021/2019 do Vereador Ricardo Carlos
Hirt Junior aprovado em Sessão Ordinária do dia 14/05/2019. OF. Nº
105/2019/PCM ao Executivo Municipal encaminhando o Edital de Chamamento
Público/Audiência Pública sobre o Trânsito Municipal e suas possíveis alterações.
OF. Nº 106/2019/PCM ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Senhor Oldemar Vicente Pes, encaminhando o Edital de Chamamento
Público/Audiência Pública sobre o Trânsito Municipal e suas possíveis alterações.
OFICIOS RECEBIDOS: OF. Nº 19/2019 da Assessoria de Esportes, solicitando
as dependências da Câmara Municipal para realização da Sessão Preliminar dos
66º Jogos Escolares do Paraná. OF. 020/2019 do Departamento de Recursos
Humanos encaminhando a relação das horas extraordinárias pagas pelo
município no mês de maio/2019. OF. 020/2019 do Sindicato dos Trabalhadores do
Saneamento do Paraná com informações sobre a MP 868/2018 que altera o
marco legal do saneamento básico no País. EDITAL N.º 003/2019 Chamamento
Público/ Audiência Pública sobre o Trânsito Municipal e suas possíveis alterações
no dia 27 de maio de 2019 às 19h00min, nas Dependências da Câmara Municipal
de Rebouças. ANTEPROJETO DE LEI N.º 001/2019 – do Vereador Alessandro
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Luis Mazur, o projeto será encaminhado às Comissões Permanentes da Casa.
PROJETO DE LEI N.º 007/2019 – da Vereadora Daniele da Conceição de
Andrade, o projeto será encaminhado às Comissões Permanentes da Casa.
REQUERIMENTOS: DOS VEREADORES ALESSANDRO LUIS MAZUR E JOSE
AMILTON MASSOQUETTO: requerimento de nº 032/2019 ao Soldado da PM
Dimael Toledo, com cumprimentos pela rápida e eficiente intervenção a fim de
desengasgar uma criança, a qual acompanhada de seus pais assistia ao jogo de
futsal entre as equipes de Rebouças e Bituruna, no Ginásio de Esportes Camilão
no dia 04 de maio de 2019. Essa atitude é que nos motiva a cumprimentá-lo,
parabenizá-lo e expor a nossa satisfação em ver que além de trabalhar com
dedicação na segurança de nossa população, também está preparado para agir
em caso de socorro imediato. Parabéns a essa atitude, e que teu exemplo seja
seguido por todos aqueles que preparam para proteger a vida dos cidadãos.
Receba nossos cumprimentos e muito obrigado. Colocado em discussão e
votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. DO VEREADOR
ALESSANDRO LUIS MAZUR: requerimentos de nº 033 e 034/2019, ao Executivo
Municipal, solicitando cascalhamento na estrada que dá acesso à casa do Sr. Luiz
Bueno, tomando como referência a estrada do senhor Edson Luiz Kalinoski na
localidade de Potinga. A pedido da senhora Noeli Bueno; ao Executivo Municipal,
solicitando informações a respeito do Pregão nº 12/2019, tendo em vista que, em
conferência, foi verificado que a Empresa no item 3, conforme consta no Resumo
de Resultado do Pregão Presencial, comprometeu-se que a entrega seria da
ração de marca FAMINTUS, mas na verdade entregou a marca ONIX. Além disso,
o Edital previa que a ração (saca de 25 kg) deveria conter 29% de Extrato etéreo
(proteínas), mas a Empresa vencedora descumpriu o Edital e entregou a marca
ONIX (saca de 25 kg com 28% de proteínas).Ainda, sabendo que o Edital e
posteriormente o contrato assinado, estabelecem as regras, e estas regras devem
ser cumpridas em seus exatos termos, entendo que além da entrega incorreta do
objeto contratado, a exigência de 29% de Extrato etéreo (proteínas) prevista no
Edital, frustrou a concorrência, já que em consulta ao mercado, obtive
informações da inexistência dessa porcentagem em sacas de 25 Kg, ou seja,
estabeleceu-se no edital que a ração para cães e filhotes deveria ter um
percentual de 29% de proteína, porém, o que foi aceito não condiz com o
especificado. Segue em anexo Ata de Realização do Pregão Presencial nº
12/2019 e fotos da ração entregue no Abrigo Municipal. Aguardo as providências
cabíveis em relação ao exposto. Colocados em discussão e votação, os
requerimentos foram aprovados por unanimidade. DOS VEREADORES
ANTÔNIO PADILHA E JOSE AMILTON MASSOQUETTO: requerimentos de nº
029 e 030/2019, ao Executivo Municipal, reiterando o Requerimento n.º 071/2018
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com data de 09/10/2018, o qual solicita cascalhamento na estrada de acesso a
propriedade do Sr. Daniel Rega, próximo a chácara do Sr. Juca Andrade no Poço
Bonito, pois em dias de chuva o Sr. Daniel não consegue sair de sua propriedade
devido as péssimas condições da estrada; ao Executivo Municipal, reiterando o
Requerimento n.º 092/2017, o qual solicita a construção de lombada na Rua
Abdala Miguel Sarraff, na esquina com a Rua Barão do Rio Branco. Colocados
em discussão e votação, os requerimentos foram aprovados por unanimidade. DA
VEREADORA ELIZABETE DO ROCIO PIANI: requerimento de nº 032/2019 à
Presidente da PROVOPAR e voluntárias, parabenizando pela realização e
organização do Chá e Bingo das Mães realizado no último sábado dia 18 de maio
no Salão da Igreja Matriz. Colocado em discussão e votação o requerimento foi
aprovado por unanimidade. DA VEREADORA FRANCIELE CARARO CABRAL:
requerimentos de nº 047 e 048/2019, ao Executivo Municipal, reiterando os
Requerimentos de n.º 26/2018; 28/2018 e 02/2019, os quais solicitam melhorias
na Rua Clara Barbosa da Costa, próximo à propriedade da Senhora Vera Brand, e
também solicitar a informação de qual o motivo de ter sido arrumado somente um
trecho da referida rua, deixando o serviço inacabado; ao Executivo Municipal,
solicitando providências em relação à placa de sinalização localizada em frente à
floricultura Mundial, na Avenida Governador Manoel Ribas, pois a mesma está
com risco de cair. Colocados em discussão e votação os requerimentos foram
aprovados por unanimidade. A Vereadora comentou os seus requerimentos. DO
VEREADOR GETÚLIO GOMES FILHO: requerimentos de nº 016 ao 018/2019,
ao Executivo Municipal, reiterando o Requerimento n.º 009/2019, com data de
12/03/2019, o qual solicita patrolamento e cascalhamento na estrada principal que
dá acesso à comunidade de Água Quente dos Domingues em pontos de
precariedade da referida estrada e em regime de urgência solicitando
patrolamento nas estradas que dão acesso às lavouras do Sr. Nilton da Silva, Adi
Domingues, Marciano Domingues, Dirceu Travinski e Vilmar Kinczel, pois, o
patrolamento é necessário para possibilitar a retirada da produção de soja. E
também a construção do bueirão e aterramento na estrada principal desta
comunidade; ao Executivo Municipal, solicitando abertura de estrada;
patrolamento e cascalhamento na comunidade do Potinga, para melhorar o
acesso na propriedade do Sr. Adir Ferreira e Evandro Ferreira. Justificativa:
Mesmo com tempo bom os moradores têm muita dificuldade para acessar suas
propriedades; ao Executivo Municipal, solicitando URGENTEMENTE a colocação
de uma lombada em frente ao CMEI Joaquina Rosa Nepomuceno, na Rua Júlio
Afonso Vieira Lopes. Justificativa: Devido à alta velocidade que os carros
trafegam nesta via, a lombada se faz necessária para evitar acidentes com pais e
crianças que frequentam a creche. Fui procurado por um cidadão que relatou que
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no dia de ontem (20/05) quase foi atropelado com seu filho em frente ao CMEI.
Colocados em discussão e votação os requerimentos foram aprovados por
unanimidade. O Vereador Getúlio Gomes Filho comentou os seus requerimentos.
Falou da estrada da Comunidade da Água Quente que fez uma emenda na LOA
para a manutenção das mesmas e que em época passada essas estradas já
eram pra ter sido arrumadas, ficou entre colocação de manilhas para arrumar o
bueiro ou fazer ponte e não foi feita nenhuma das opções e disse que aguarda
que os serviços sejam realizados. Falou da necessidade de uma lombada em
frente ao CMEI da Vila Ester para que não ocorram acidentes no local com pais e
crianças. A Vereadora Elizabete do Rocio Piani cumprimentou a todos e pediu
para assinar junto os requerimentos nº 16 e 18. Falou que no ano de 2017 já foi
feito um requerimento pedindo a lombada em frente ao CMEI. Todos os
Vereadores assinaram o requerimento nº 018/2019 que solicita a colocação de
lombada em frente ao CMEI. DOS VEREADORES JOSE AMILTON
MASSOQUETTO E ALESSANDRO LUIS MAZUR: requerimento n.º 038/2019, ao
Major do 1.º Grupamento de Bombeiro de Curitiba, Jorge Augusto Ramos, com
cumprimentos: Ao cumprimentá-lo, vimos em nome da população Reboucense,
agradecer e parabenizá-lo pelo brilhante trabalho prestado junto à população de
nossa região, desempenhando suas funções com honestidade, humildade,
dedicação e coragem durante seu comando no Corpo de Bombeiros de Irati, e
também no atendimento ao Bombeiro Comunitário, através do Sargento Roney
Roberto Ferreira e a equipe de Rebouças. Todos nós reboucenses desejamos
que sua carreira seja promissora e de muito sucesso, pois sabemos que o serviço
prestado pelo Corpo de Bombeiros, é da mais alta relevância, e com o comando
firme e seguro como o que Vossa Senhoria exerce, nossa população estará
sempre protegida. Receba o nosso muito obrigado, e muito sucesso sempre em
defesa da população. Colocado em discussão e votação o requerimento foi
aprovado por unanimidade.
DOS VEREADORES JOSE AMILTON
MASSOQUETTO, ANTONIO PADILHA, GETÚLIO GOMES FILHO: requerimento
n.º 039/2019 ao Executivo Municipal, solicitando patrolamento, limpeza das
laterais para escoamento de água na estrada que liga ao povoado dos moradores
e pincipalmente a linha de transporte escolar na estrada conhecida como Serrinha
dos Francos.
Justificativa: Pede-se urgência no atendimento ao pedido dos
moradores que são produtores rurais, além de que a estrada é linha de transporte
escolar e demais usuários que são prejudicados em dias de chuva por falta de
uma melhor conservação da estrada acima citada. Colocado em discussão e
votação o requerimento foi aprovado por unanimidade.
DO VEREADOR
RICARDO CARLOS HIRT JUNIOR: requerimentos de nº 025 e 026/2019, à
Assessoria de Esportes, parabenizando o Assessor de Esportes Enoch G.
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Pereira, aos professores Wesley Molinari, Ricardo Reitz, Diego Pacondes e aos
pais dos alunos envolvidos no Segundo Festival das Escolinhas Furacão,
realizado no último final de semana, dias 18 e 19 de maio, no Clube Atlético
Reboucense, envolvendo alunos de 8 a 15 anos. Parabéns a todos, continuem
com esse empenho, despertando e motivando através do futebol o conhecimento
de valores para vida; à Assessoria de Esportes, parabenizando o Assessor de
Esportes Sr. Aloisio Aleixo Meira pela organização e limpeza o Clube Atlético
Reboucense, onde foi realizado no último final de semana, dias 18 e 19 de maio,
o Segundo Festival das Escolinhas Furacão.
Parabéns pelo esforço,
demonstrando absoluto interesse em desempenhar suas funções. Receba
nossos cumprimentos. Colocados em discussão e votação os requerimentos
foram aprovados por unanimidade. 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 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 2.ª votação o projeto foi aprovado em
definitivo e será encaminhado ao Executivo Municipal para SANÇÃO. 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 2.ª votação o projeto foi aprovado em definitivo e será
encaminhado ao Executivo Municipal para SANÇÃO. 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”. Colocado em discussão e
deliberação em 2.ª votação o projeto foi aprovado em definitivo e será
encaminhado para PUBLICAÇÃO. 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”. 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
026/2019, do Executivo Municipal, cuja súmula: “Autoriza o Poder Executivo
Municipal a proceder a abertura de crédito especial 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 002/2019, da Mesa Executiva, cuja súmula: “Dispõe sobre reposição
salarial linear aos servidores da Câmara Municipal de Rebouças-PR”. Colocados
em discussão e deliberação em única votação os Pareceres das Comissões foram
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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 005/2019, da Vereadora
Daniele da Conceição de Andrade, cuja súmula: “Denomina “Espaço Público de
Lazer e Esporte Jackson Ricardo Tesluki” a área de lazer localizada na Vila Feliz,
Município 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. PROJETO DE LEI N.º 006/2019, dos
Vereadores Daniele da Conceição de Andrade e Ricardo Carlos Hirt Junior, cuja
súmula: “Denomina “Centro de Integração de Esportes e Saúde Francisco
Perussolo Molinari” a área de lazer e esporte localizada na Vila Sarkis, no
Município 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. 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 Elizabete do Rocio Piani que
parabenizou a senhora Maria Line de Oliveira e toda a equipe do Provopar pela
organização do chá das mães no último sábado dia 18/05 no Salão da Igreja
Matriz. Agradeceu ao secretário Laércio Cipriano pela realização dos serviços nas
comunidades de Água Quente e Potinga. Falou que está sendo muito procurada
por informações em relação ao subsídio dos universitários e disse que soube que
este ainda não começou a ser pago, pois algumas empresas não estão com a
documentação em dia, falou que conversou sobre o assunto com o chefe de
gabinete senhor Jaderson Luiz Molinari e que o mesmo afirmou que não sabe
nada em relação a esta situação das empresas. A Vereadora pediu que o
subsídio seja pago às empresas que estão com a documentação em dia para não
prejudicar os estudantes de forma geral. O Vereador José Amilton Massoquetto
agradeceu a presença da professora Soeli de Fátima Jele Cabral na sessão, a
qual será homenageada com Título de Cidadã Benemérita do município de
Rebouças em solenidade que será posteriormente realizada. Falou das estradas
que precisam ser arrumadas e disse que algumas estradas requerem um trabalho
rápido que em pouco tempo a administração consegue arrumá-las. Falou da
importância de serem homenageadas e reconhecidas as pessoas que
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representam e fazem algo de bom pelo município. Parabenizou a família da Miss
Rebouças, senhorita Laura Leandro que representou o município de Rebouças na
cidade de Cascavel e falou que recebeu em seu gabinete a visita da família Bulaty
os quais vieram relatar que sua filha Andreia Bulaty está concorrendo ao título no
Concurso de Miss das Américas Brasil 2019 e pediram a colaboração dos
vereadores para custear as suas despesas em relação ao concurso. O Vereador
Getúlio Gomes Filho falou que acompanhou os trabalhos de alargamento das
estradas da Água Quente. O Vereador Alessandro Luis Mazur comentou que o
secretário Laércio Cipriano e seu assessor Jaciel Martins estão trabalhando e
atendendo os pedidos de vários vereadores ao mesmo tempo. Agradeceu pelos
trabalhos realizados na Água Quente e agradeceu também ao secretário Oldemar
Vicente Pes pelos trabalhos realizados na cidade, como por exemplo, a solução
que foi dada ao problema das enxurradas que invadiam as casas na Rua
Francisco de Ramos Cabral e agradeceu os serviços realizados na localidade da
Sunira. Parabenizou o secretário Laércio Cipriano pelo Projeto Eco-troca, no qual
as pessoas carentes trocam o lixo reciclável por alimentos da agricultura familiar,
cumprimentou e parabenizou os envolvidos pela iniciativa. A Vereadora Daniele
da Conceição de Andrade parabenizou o secretário Laércio Cipriano pelo Projeto
Eco-troca, e comentou que muito lixo deixa de estar jogado na rua e é trocado por
alimentos. Pediu para ver a possibilidade do projeto ser ampliado para as áreas
rurais do município e agradeceu ao secretário pela execução destas ações que
estão ajudando a cuidar do meio ambiente. O Vereador Ricardo Carlos Hirt Junior
parabenizou os enfermeiros pelo seu dia e enalteceu os trabalhos da Secretaria
de Saúde de forma geral e disse que os atendimentos e a saúde no município
melhoraram muito. Falou das informações que tem em relação ao subsídio dos
universitários e esclareceu a situação. Comentou sobre a audiência do trânsito
municipal que acontecerá no dia 27 de maio nas dependências da Câmara
Municipal, convidou a população e falou da importância da participação popular
nessas decisões. Disse que a população tem voz e vez nas audiências públicas.
Parabenizou toda a equipe da assessoria de esportes pelo Segundo Festival das
Escolinhas Furacão realizado no Clube Atlético no fim de semana com as
crianças das escolinhas de futebol. Parabenizou os organizadores do evento que
aconteceu na Praça dos Ferroviários sobre o Dia 18 de maio- Dia Nacional de
Combate ao Abuso Sexual contra Crianças e Adolescentes. Lembrou sobre a
audiência pública para avaliação do cumprimento das metas fiscais da lei de
Diretrizes Orçamentárias referente ao primeiro quadrimestre do exercício de 2019
que será realizada no dia 30 de maio nas dependências da Câmara Municipal.
Parabenizou as equipes e os envolvidos nos eventos esportivos que têm sido
realizados no município os quais tem evitado que muitas crianças fiquem nas ruas
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e estejam praticando esportes. 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 28/05/2019, 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 21 de maio 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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