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ATA DA 18.ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS – Em 11 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 José Amilton Massoquetto para fazer a leitura do texto
Bíblico, após a leitura, colocou em votação a Ata: da 17ª Reunião Ordinária
realizada em 04 de junho de 2019, sendo a referida Ata aprovada por
unanimidade e assinada pelos Vereadores. Passando-se então a leitura dos
OFÍCIOS EXPEDIDOS: OF. Nº 119/2019/PCM ao Executivo Municipal,
encaminhando os requerimentos aprovados em Sessão Ordinária do dia
04/06/2019. OF. Nº 120/2019/PCM ao Executivo Municipal, encaminhando para
sanção os Projetos de Lei aprovados em Sessão Ordinária do dia 04/06/2019.
OF. Nº 121/2019/PCM ao Executivo Municipal, encaminhando para apreciação o
Anteprojeto de Lei aprovado em Sessão Ordinária do dia 04/06/2019. OF. Nº
122/2019/PCM ao Excelentíssimo Senhor André Luis Bortolini Promotor de
Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná- GEPATRIA encaminhando
resposta ao Ofício nº 50/2019, referente ao Procedimento Administrativo n.
MPPR- 0152.18.005818-1- Apenso 12. OF. Nº 123/2019/PCM ao Executivo
Municipal, solicitando repasse financeiro para o Poder Legislativo referente ao
mês de junho de 2019. OFICIOS RECEBIDOS: OF. GAB.- PREF. Nº 033/2019 do
Executivo Municipal, encaminhando o PROJETO DE LEI N.º 030/2019, o Projeto
será destacado na Ordem do Dia. OF. GAB.- PREF. Nº 034/2019 do Executivo
Municipal, encaminhando o PROJETO DE LEI N.º 031/2019, o Projeto será
destacado na Ordem do Dia. OF. GAB.- PREF. Nº 035/2019 do Executivo
Municipal, encaminhando o PROJETO DE LEI N.º 032/2019, o Projeto será
destacado na Ordem do Dia. CONVITE do Ministério Público do
Trabalho/Procuradoria Regional do Trabalho da 9ª Região para audiência coletiva
que acontecerá no dia 19 de junho de 2019 das 14:00 às 18:00 horas na Câmara
Municipal de Irati, a qual discutirá sobre a Política Nacional de Redução dos
Agrotóxicos. OF. CIRCULAR Nº 020/2019 do Núcleo Regional de Educação de
Irati, divulgando o lançamento do “Programa Presente na Escola” lançado pelo
Governo do Estado do Paraná. OF. Nº 008/2019/171ª JSM da Junta do Serviço
Militar do município de Rebouças, com informações sobre as datas e prazos para
a realização do alistamento militar. OF. Nº 1090/2019/GS/SESA da Secretaria de
Estado da Saúde do Paraná com informações sobre os repasses financeiros
feitos ao Hospital de Caridade D. Darcy Vargas em resposta ao Of. nº 061/2019
desta Casa de Leis. OF. Nº 009/2019/SCON do Setor de Contabilidade da
Câmara Municipal, encaminhando à Mesa o Balancete Contábil e Financeiro da
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Câmara Municipal referente ao mês de maio de 2019, o Balancete será destacado
na Ordem do Dia. PROJETO DE EMENDA ADITIVA Nº 001/2019 do Vereador
José Amilton Massoquetto ao Projeto de Lei nº 023/2019 do Executivo Municipal,
o projeto será encaminhado às Comissões Permanentes da Casa.
REQUERIMENTOS: DO VEREADOR ALESSANDRO LUIS MAZUR:
requerimentos de nº 039 e 040/2019, à Secretaria de Assistência Social, com
agradecimento aos servidores do CRAS, Charles Adriano Bayer e Vanessa
Lazzari Molinari de Andrade pelo atendimento prestado à família da Sra. Ivete dos
Santos, pela atenção desprendida em relação ao assunto, bem como pelo pronto
envio de respostas às questões que foram apontadas no caso em tela; ao
Executivo Municipal, solicitando conserto da boca de lobo na Rua Armando Costa
em frente ao n.º 1049. Colocados em discussão e votação, os requerimentos
foram aprovados por unanimidade. DOS VEREADORES ANTÔNIO PADILHA E
JOSE AMILTON MASSOQUETTO: requerimentos de nº 035 e 036/2019, ao
Executivo Municipal, reiterando o Requerimento n.º 002/2017, o qual solicita em
regime de urgência a limpeza das manilhas e valetas localizadas na Rua Tadeu
Piskorz, de um modo especial nas manilhas localizadas próximas às residências e
comércio da Família Ortiz, no Alto da Glória. Justificativa: Essa melhoria é um
pedido dos moradores que residem na rua mencionada, que relatam as
dificuldades que estão sendo encontradas, devido aos inúmeros transtornos
ocasionados, por essa situação; ao Executivo Municipal, reiterando o
Requerimento n.º 055/2017, o qual solicita patrolamento na estrada entre as
Comunidades de Riozinho dos Santos e Riozinho de Baixo, e conserto da ponte
próximo à propriedade do Sr. André da Cruz Cardoso. Colocados em discussão e
votação, os requerimentos foram aprovados por unanimidade. DA VEREADORA
ELIZABETE DO ROCIO PIANI: requerimento de n.º 039/2019, ao Executivo
Municipal, solicitando patrolamento, cascalhamento próximo à propriedade da Sr.ª
Dinorá Cardoso na Comunidade do Saltinho, pois a referida estrada é linha de
ônibus escolar, tem grande fluxo de veículos, e está em precárias condições.
Solicitando patrolamento, cascalhamento e construção de bueiro na entrada da
propriedade do Sr. Inácio Gravonski, no Saltinho, pois o caminhão não consegue
entrar na propriedade para transportar a carga de fumo produzido no local.
Colocado em discussão e votação o requerimento foi aprovado por unanimidade.
DA VEREADORA FRANCIELE CARARO CABRAL: requerimento de nº
053/2019, ao Executivo Municipal, reiterando o Requerimento n.º 025/2019, o qual
solicita em regime de URGÊNCIA a colocação de grelhas nas bocas de lobo
localizadas na estrada próximo a Igreja Divino Espírito Santo, no Barreiro, pois
está oferecendo riscos aos que ali trafegam em diversos horários do dia.
Colocado em discussão e votação o requerimento foi aprovado por unanimidade.
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DO VEREADOR GETÚLIO GOMES FILHO: requerimentos de nº 019 e 020/2019,
ao Executivo Municipal, solicitando patrolamento e cascalhamento na
Comunidade do Paredão na estrada que dá acesso à propriedade do senhor João
Jacomel mais conhecido como João Paletó até a propriedade do senhor Hélio
Kalinoski e solicitando também serviço de retroescavadeira para a limpeza do
bueiro defronte a propriedade do senhor João Jacomel, bem como, a construção
de bueiro com manilhas de 40 próximo à propriedade do senhor Hélio Kalinoski.
Justificativa: A estrada encontra-se em precárias condições de tráfego
principalmente em dias de chuva e os bueiros encontram-se entupidos; ao
Executivo Municipal: solicitando patrolamento e cascalhamento na Comunidade
de Coxos na estrada que dá acesso à propriedade do senhor Lauro Barbosa.
Justificativa: O senhor Lauro é produtor de leite e em dias de chuva precisa puxar
o caminhão para retirar a sua produção da propriedade devido às péssimas
condições que se encontra a estrada. Colocados em discussão e votação os
requerimentos foram aprovados por unanimidade. O Vereador Getúlio Gomes
Filho comentou seus requerimentos e disse que em visita à essas duas
comunidades verificou que é lastimável a situação das estradas e comentou que o
produtor de leite da localidade não consegue tirar a produção da sua propriedade.
Os Vereadores Franciele Cararo Cabral, Elizabete do Rocio Piani, José Amilton
Massoquetto e Antonio Padilha pediram para assinar junto o requerimento nº
019/2019. O Vereador José Amilton Massoquetto comentou que as estradas no
Paredão estão intransitáveis. Os Vereadores Franciele Cararo Cabral, José
Amilton Massoquetto e Antonio Padilha pediram para assinar junto o requerimento
nº 019/2019. DOS VEREADORES JOSE AMILTON MASSOQUETTO, ANTONIO
PADILHA: requerimentos de n.º 045 e 046/2019 ao Executivo Municipal,
solicitando a construção de um pequeno bueiro, aplainamento e cascalhamento
na estrada de acesso à propriedade e granja do Sr. Sandro Marcelo Cararo na
Comunidade do Potinga, a aproximadamente 180 metros da BR 153.
Justificativa: Pede-se urgência, pois se trata de uma conclusão de serviço, haja
vista que foram abertas valetas dos dois lados da estrada pela equipe da
Secretaria de Serviços Rurais, faltando o bueiro, com isso a água da chuva segue
pela estrada formando valetas, e muitas vezes causando erosão até o asfalto da
BR 153. Justificamos ainda, que o Sr. Sandro, além de agricultor, possui uma
granja consorciada com a Goldem Ovos, incentivada pela Secretaria de
Agricultura; ao Executivo Municipal, solicitando cascalhamento em um pequeno
trecho da estrada, saindo da BR 153 até as estufas de fumo e propriedade da Sr.ª
Maria Martins na Comunidade do Potinga. Justificativa: O trecho acima requerido
é de apenas 100 metros aproximadamente, residem no local uma família de
produtores de fumo, de verduras e peixes. Pede-se urgência na realização do
3

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

serviço. Colocados em discussão e votação os requerimentos foram aprovados
por unanimidade. DO VEREADOR RICARDO CARLOS HIRT JUNIOR:
requerimentos de n.º 027 e 028/2019, parabenizando os Assessores de Esportes
Enoch G. Pereira, Aloísio Aleixo Meira, aos professores, alunos e todos os
envolvidos no grande evento da Fase Regional dos 66º Jogos Escolares do
Paraná realizados em nossa cidade na última semana. Parabéns a todos,
continuem com esse empenho, despertando e motivando por meio do esporte o
conhecimento de valores e atitudes que farão a diferença na vida das crianças,
jovens e adolescentes do nosso município; ao Presidente da Capela do Divino
Espírito Santo do Barreiro senhor Hamilton Ksiaskievicz, parabenizando o
presidente, a diretoria, a comunidade e demais envolvidos pelas belíssimas
festividades realizadas em comemoração ao divino espírito santo no último final
de semana na comunidade do barreiro. Parabéns a todos pelo empenho e que as
bênçãos do Divino Espírito Santo sejam derramadas sobre toda a comunidade e
que eventos como este sejam sempre realizados. Colocados em discussão e
votação os requerimentos foram aprovados por unanimidade. A Vereadora
Elizabete do Rocio Piani pediu para assinar junto os requerimentos. O presidente
realizou a chamada nominal e justificou a falta por atestado médico da Vereadora
Daniele da Conceição de Andrade e passou-se a ORDEM DO DIA: 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 2.ª votação o projeto foi aprovado em
definitivo e será encaminhado ao Executivo Municipal para SANÇÃO. 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”. 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 024/2019, do Executivo Municipal, cuja súmula:
“Faz adequações no Plano Plurianual e dá outras providências”. 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 002/2019 dos Vereadores José Amilton
Massoquetto e Getúlio Gomes Filho, cuja súmula: “Denomina “Mini Arena
Esportiva Venâncio Alves da Maia – BENA MAIA” o campo de futebol sintético
localizado no Centro de Integração de Esportes e Saúde Francisco Perussolo
Molinari -Caranga da 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
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discussão e deliberação para votação sendo aprovado em 1.ª votação.
PROJETO DE LEI N.º 029/2019 do Executivo Municipal, cuja súmula: “Dispõe
sobre normas aplicáveis ao Patrimônio Público Municipal, 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. MOÇÃO
DE APLAUSOS N.º 001/2019 dos Vereadores José Amilton Massoquetto, Antonio
Padilha, Ricardo Carlos Hirt Junior, Alessandro Luis Mazur, Jose Roberto Tulio,
Franciele Cararo Cabral, Getulio Gomes Filho, Daniele Da Conceição De
Andrade, Elizabete Do Rocio Piani, cuja súmula: “Moção de aplausos ao Senhor
Daniel Ferreira.” Colocado em discussão e deliberação em única votação o
Parecer da Comissão de Justiça e Redação foi aprovado e o projeto foi colocado
em Única discussão e deliberação para votação sendo aprovado em Única
votação. A moção será realizada em data a ser agendada. EM DESTAQUE:
BALANCETE CONTÁBIL E FINANCEIRO – da Câmara Municipal “referente ao
mês de MAIO 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 030/2019
do Executivo Municipal, cuja súmula: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a
contratar operações de crédito com a Agência de Fomento do Paraná S.A”.
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 031/2019 do Executivo
Municipal, cuja súmula: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a
aquisição direta ou a desapropriação da área rural que menciona, e dá outras
providências”. 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
032/2019 do Executivo Municipal, cuja súmula: “Autoriza o Poder Executivo
Municipal a efetuar a aquisição direta ou a desapropriação da área rural que
menciona, e dá outras providências”. 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. O
Presidente colocou em votação a dispensa de interstício legal de prazo e horário
para realização de reunião extraordinária a seguir com pauta específica para
deliberação do Projeto de Lei nº. 002/2019 dos Vereadores José Amilton
Massoquetto e Getúlio Gomes Filho e Projetos de Lei n.º 029, 030, 031 e
032/2019 do Executivo Municipal.
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A dispensa foi aprovada e será realizada reunião extraordinária logo após o
encerramento desta. Encerrada a Ordem do Dia passou-se a PALAVRA LIVRE:
O Presidente passou a palavra à Vereadora Elizabete do Rocio Piani que
cumprimentou a todos e pediu licença para retirar-se antecipadamente da reunião
em virtude de ter um compromisso particular. O Vereador Getúlio Gomes Filho
falou da questão do bueirão da Água Quente e dos serviços de cascalhamento na
estrada de Água Quente dos Domingues. Agradeceu ao secretário Laércio
Cipriano pelo início das obras do beirão e o parabenizou pelos serviços realizados
que vem beneficiando a população. Deu as boas vindas à assessora jurídica
Joana Tumasz que foi nomeada nesta Casa. O Vereador Ricardo Carlos Hirt
Junior comentou que a assessora jurídica Joana Tumasz foi nomeada para
substituir a doutora Regiane Oleinik Van Der Neut que vai entrar em licença
maternidade. O Vereador José Amilton Massoquetto comentou os seus
requerimentos e pediu que os serviços solicitados sejam executados e concluídos.
Disse que tem a boa notícia em relação à reforma da previdência que os
agricultores não serão prejudicados pela reforma. O Vereador Alessandro Luis
Mazur cumprimentou a todos e deu as boas vindas à nova assessora jurídica da
Casa. Falou que esteve em reunião com o prefeito e com um empresário que tem
a intenção de instalar sua empresa no município e disse que esta empresa vai
instalar-se na cidade, disse que não é uma empresa tão grande, mas que,
inicialmente vai gerar oito empregos e que o empresário tem metas e que logo
pretende ampliar para dezesseis empregos. Falou que o prefeito vai ceder um
terreno para que a empresa inicie a sua instalação e funcionamento e ressaltou
que vai continuar procurando e buscando com políticos novas possibilidades para
geração de empregos no município. Disse que visitou o canil municipal e
agradeceu a recepção pela veterinária e seu estagiário e convidou os vereadores
para fazer uma visita ao canil para conhecer a situação e as dificuldades que
encontram no mesmo. Disse que foi procurado pelo senhor Elias Saldanha para
resolver um problema existente na Rua César Bittencourt e pelo senhor João Júlio
Batista que também relatou que a sua rua está com problemas. Solicitou ao
secretário Oldemar Vicente Pes que assim que possível verifique as situações
apresentadas. O Vereador Ricardo Carlos Hirt Junior falou que foi iniciada a
execução do Projeto da Vila Facão, comentou que a secretária Ivonete Aparecida
Strona Clazer está contente com o início desta obra e que a mesma afirmou que o
aluguel social continuará sendo pago às famílias até que a obra seja concluída.
Falou da boa notícia sobre os asfaltos que serão realizados na cidade e disse que
aproximadamente quarenta quadras serão asfaltadas e que as ruas que
receberão o asfalto serão indicadas metade pelo Poder Executivo e metade pelos
vereadores e disse que neste dia a Casa estará aprovando a operação de crédito
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para iniciar o trâmite. Falou do falecimento do senhor Evaldo Schwartz que foi
uma pessoa histórica na comunidade de Faxinal dos Francos, disse que o mesmo
doou o terreno no Faxinal para a construção da escola. Uma pessoa muito
bondosa e que sempre ajudou a comunidade. Falou da Festa de Santo Antônio e
da vinda do Bispo Dom Walter Jorge para a celebração da missa de quinta-feira.
Comentou sobre a realização dos Jogos Escolares no município, disse que os
atletas reboucenses tiveram vitórias importantes e parabenizou os assessores de
esportes e toda a equipe envolvida por sediar e organizar de forma perfeita a
Fase Regional dos 66º Jogos Escolares do Paraná. 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 reunião
extraordinária a seguir e para próxima reunião ordinária que será realizada em
18/06/2019, 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 11 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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