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ATA DA 17.ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS – Em 04 de junho 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 Getúlio Gomes Filho para fazer a leitura do texto Bíblico,
após a leitura, colocou em votação a Ata: da 16ª Reunião Ordinária realizada em
28 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 116/2019/PCM ao Executivo Municipal, encaminhando para sanção os
Projetos de Lei aprovados em Sessão Ordinária do dia 28/05/2019. OF. Nº
117/2019/PCM ao Executivo Municipal, encaminhando os requerimentos
aprovados em Sessão Ordinária do dia 28/05/2019. OF. Nº 118/2019/PCM ao
Pastor da Igreja Assembléia de Deus – Congregação Vila Marina, Senhor
Amadeus Lupi encaminhando o requerimento nº 037/2019 do Vereador
Alessandro Luis Mazur aprovado em Sessão Ordinária do dia 28/05/2019.
OFICIOS RECEBIDOS: OF. GAB.-PREF. Nº 032/2019 do Executivo Municipal,
encaminhando o PROJETO DE LEI N.º 029/2019, o Projeto será encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa. PROJETO DE LEI N.º 002/2019, dos
Vereadores José Amilton Massoquetto e Getúlio Gomes Filho, o Projeto será
encaminhado às Comissões Permanentes da Casa. MOÇÃO DE APLAUSOS Nº
001/2019 ao Senhor Daniel Ferreira, dos Vereadores José Amilton Massoquetto,
Antonio Padilha, Ricardo Carlos Hirt Junior, Alessandro Luis Mazur, José Roberto
Túlio, Franciele Cararo Cabral, Getúlio Gomes Filho, Daniele da Conceição de
Andrade, Elizabete do Rocio Piani, o Projeto será encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa. REQUERIMENTOS: DO VEREADOR ALESSANDRO
LUIS MAZUR: requerimentos de nº 038/2019, ao Executivo Municipal, solicitando
que seja contratado um fisioterapeuta para trabalhar na Secretaria de Saúde, visto
que fui informado que a profissional que está atuando na Clínica de Fisioterapia
não está vencendo a demanda de pacientes, o que pode prejudicar a recuperação
e reabilitação das pessoas que necessitam. Ressalta-se que o trabalho da
profissional que trabalha na Clínica é muito bem realizado, no entanto, faz-se
necessária a contratação de mais um profissional de fisioterapia para dar conta da
grande demanda. Colocado em discussão e votação, o requerimento foi aprovado
por unanimidade. O Vereador Alessandro Luis Mazur comentou o seu
requerimento e falou da necessidade de contratação de mais um profissional
fisioterapeuta devido a saída de uma profissional e devido a grande demanda por
fisioterapia no município. O Vereador Ricardo Carlos Hirt Junior explanou que
além dos atendimentos que os profissionais fazem na clínica de fisioterapia, eles
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também fazem atendimentos domiciliares e também ressaltou que existe grande
demanda por fisioterapia. DOS VEREADORES ANTÔNIO PADILHA E JOSE
AMILTON MASSOQUETTO: requerimentos de nº 034/2019, ao Executivo
Municipal, solicitando que a placa de sinalização de travessia elevada em frente
ao Colégio Professora Maria Ignácia, seja colocada em outro local, pois a mesma
foi colocada atrás de um poste, ficando sem visibilidade. Colocado em discussão
e votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. DA VEREADORA
ELIZABETE DO ROCIO PIANI: requerimentos de nº 037 e 038/2019, ao
Executivo Municipal: Em conversa com os demais vereadores, em relação aos
problemas do trânsito do nosso município, sugerimos que os ônibus do transporte
escolar que ficam estacionados nas ruas próximas a Secretaria de Educação,
utilizem o estacionamento localizado nos fundos do Centro Cultural, para que os
motoristas tenham maior comodidade para realizar a limpeza dos veículos e
também deixar livre o trânsito próximo à Secretaria Municipal de Educação, visto
que as referidas ruas são bastante movimentadas; ao Executivo Municipal,
solicitando em regime de urgência, cascalhamento na estrada de acesso a
propriedade de Elton Miguel de Souza e Edriele Molinari de Souza no Riozinho de
Baixo, pois, os mesmos tem uma leitaria e quando chove o local fica intransitável
e relataram também que já foram várias vezes na Secretaria de Obras para
solicitar o serviço e não foram atendidos. Colocados em discussão e votação os
requerimentos foram aprovados por unanimidade. DA VEREADORA FRANCIELE
CARARO CABRAL: requerimentos de nº 050 ao 052/2019, ao Executivo
Municipal, reiterando os Requerimentos de n.º 26/2018; 28/2018; 02/2019 e
047/2019 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, reiterando os Requerimentos de n.º
003/2017; 004/2019; 037/2019 os quais solicitam a colocação de poste de
iluminação pública na Rua Bento Henrique Cordeiro, próximo ao Mercado
Cruzeiro na Vila Cruzeiro; ao Executivo Municipal, reiterando o Requerimento de
n.º 043/2019 o qual solicita informações sobre as obras do Projeto Família
Paranaense na Vila Facão, se há previsão de quando os trabalhos terão início,
pois as famílias estão preocupadas com a demora do andamento do Projeto.
Colocados em discussão e votação os requerimentos foram aprovados por
unanimidade. DOS VEREADORES JOSE AMILTON MASSOQUETTO,
ANTONIO PADILHA: requerimentos de n.º 042 ao 044/2019 ao Executivo
Municipal, solicitando cascalhamento na comunidade do Marmeleiro de Baixo,
iniciando no ponto de ônibus próximo a propriedade do Sr. Flávio Bochinia, até a
propriedade da família do Sr. João do Carmo na antiga creche do Marmeleiro.
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Justificativa: A pedido do Sr. João do Carmo, sendo que esse serviço irá
beneficiar várias pessoas que aguardam a realização desse serviço; ao Executivo
Municipal, solicitando a construção de um bueiro, patrolamento e cascalhamento
na estrada da Cachoeira dos Domingues para o Monjolo até a propriedade da
família do Sr. Francisco Orias, conhecido como “Ivinho”. Justificativa: O referido
trecho é de apenas 180 metros aproximadamente e encontra-se em péssimas
condições de tráfego. A recuperação da estrada irá beneficiar também os
seguintes agricultores: Dirceu Travinski, Francisco Princival, Eloi Chepanski, Adir
Domingues e demais produtores segundo relatou o Sr. Ivinho; ao Executivo
Municipal, solicitando cascalhamento em um pequeno trecho da estrada da Meia
Lua até a propriedade da família Albritz, na comunidade do Marmeleiro de Baixo,
em um trecho de aproximadamente 60 metros. Justificativa: A pedido do Sr.
Sérgio Albritz que tem muita dificuldade em chegar e sair de sua propriedade,
principalmente em dias de chuva. 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 007/2019, da Vereadora Daniele da
Conceição de Andrade, cuja súmula: “Dispõe sobre alterações na Lei Municipal nº
1250/2008- Código de Obras do Município de Rebouças-PR 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. ANTEPROJETO Nº 001/2019, do Vereador Alessandro Luis Mazur,
cuja súmula: “Revoga as letras “a” e “b” do inciso III do § 1º do Artigo 54 da Lei nº
1192/2008”. 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 027/2019, do Executivo Municipal, cuja
súmula: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Termo de Cessão de Uso
de Veículo com a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, 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 028/2019, do Executivo Municipal, cuja
súmula: “Altera o Art. 20º e seus incisos da Lei Complementar nº 001/2017 e
estabelece outras providências”. Colocado 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 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
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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 Daniele da Conceição de
Andrade que cumprimentou a todos e falou sobre o início das obras do muro na
Escola Municipal Erasmo Pilotto e disse que a partir de agora as crianças ficarão
mais protegidas. O Vereador José Amilton Massoquetto cumprimentou a todos e
comentou sobre os requerimentos que apresentou na sessão e disse que as
pessoas estão se sentindo esquecidos e abandonados em relação às péssimas
condições que encontram-se as estradas do município. Agradeceu pelas visitas
que teve durante a semana. A Vereadora Elizabete do Rocio Piani cumprimentou
a todos e agradeceu ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos senhor
Oldemar Vicente Pes e ao assessor senhor Mauro Leandro de Bastos Piani pelo
pronto atendimento e conclusão do serviço realizado no bueiro que havia
desmoronado na Rua Raul de Quadros e que estava muito perigoso para crianças
e pedestres que passam pelo local e falou que o trabalho da secretaria já está
surtindo efeitos positivos, comentou que o problema das enxurradas foi resolvido
e que não tiveram reclamações de alagamentos com a chuvarada que houve nos
últimos dias. O Vereador Alessandro Luis Mazur falou sobre a reunião teve com o
vice-governador em Curitiba e que também estiveram presentes o Prefeito
Municipal senhor Luiz Everaldo Zak e o assessor Luiz Fernando Castagnoli, disse
que foram muito bem recebidos e que a conversa foi longa e prazerosa. Falou que
protocolou um ofício com pedidos e reivindicações por melhorias no município,
principalmente em relação à instalação de empresas no município para
proporcionar empregos à população. O Vereador leu o ofício com a pauta de
reivindicações apresentado ao vice-governador e disse que aguarda a visita do
mesmo à nossa cidade e o comprometimento com os pedidos que foram
apresentados. Falou que foi procurado por um empresário que quer instalar uma
empresa no município e que marcaram uma reunião com o prefeito para a
próxima sexta-feira pela manhã para tratar deste assunto e disse que espera que
dê certo a instalação dessa empresa aqui na cidade para gerar alguns empregos.
O Vereador Ricardo Carlos Hirt Junior falou da necessidade de aquisição de
camas de hospitais para que as mesmas possam ser emprestadas aos doentes
acamados e em tratamento em suas casas, pediu à secretaria de saúde para ver
esta possibilidade. Disse que concorda com o Vereador Alessandro Luis Mazur
em relação à necessidade de aquisição de terreno para construção de moradias e
principalmente para instalação de empresas e indústrias e disse que a devolução
de recursos que é realizada no fim do ano pelo Poder Legislativo podem ser
indicadas para esta destinação. Falou da abertura dos Jogos Escolares do Paraná
que aconteceu no dia de ontem (03/06 segunda-feira) e comentou sobre os
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benefícios do esporte na vida dos jovens, crianças e adolescentes, ressaltou que
esporte, cultura, dança, são investimentos que tiram os jovens de caminhos
tortuosos e disciplinam os mesmos para enfrentarem as mais diversas situações
da vida. Parabenizou a assessoria de esportes e demais envolvidos pela
organização dos Jogos Escolares do Paraná - Fase Regional sediado em nossa
cidade. 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 11/06/2019, 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 04 de junho 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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