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ATA DA 2.ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2.º PERÍODO LEGISLATIVO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS – Em 20 de agosto 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 as Atas: da 1ª
Reunião Ordinária e da 1ª Reunião Extraordinária, ambas realizadas em 13
de agosto de 2019, sendo as referidas Atas aprovadas por unanimidade e
assinadas pelos Vereadores. Passando-se então a leitura dos OFÍCIOS
EXPEDIDOS: OF. Nº 162/2019/PCM ao Executivo Municipal, encaminhando
o Projeto de Lei aprovado em Sessão Ordinária do dia 13/08/2019. OF. Nº
163/2019/PCM ao Executivo Municipal, encaminhando os Projetos de Lei
aprovados em Sessão Extraordinária do dia 13/08/2019. OF. Nº
164/2019/PCM ao Executivo Municipal, encaminhando os requerimentos
aprovados em Sessão Ordinária do dia 13/08/2019. OF. Nº 165/2019/PCM ao
Excelentíssimo Senhor Oseas Vogler Promotor de Justiça da Comarca de
Rebouças, encaminhando os requerimentos nº 047 e 048/2019 apresentados
pelo Vereador Alessandro Luis Mazur, aprovados em Sessão Ordinária do
dia 13/08/2019. OF. Nº 166/2019/PCM à Senhora Neiva de Lurdes Cosa,
encaminhando o requerimento nº 049/2019 apresentado pelo Vereador
Alessandro Luis Mazur, aprovado em Sessão Ordinária do dia 13/08/2019.
OF. Nº 167/2019/PCM à Senhora Luiza Maria Semkiw de Andrade,
encaminhando o requerimento nº 049/2019 apresentado pelo Vereador
Alessandro Luis Mazur, aprovado em Sessão Ordinária do dia 13/08/2019.
OF. Nº 168/2019/PCM ao Executivo Municipal, solicitando cópia integral do
processo de licitação Pregão nº 053/2018. OF. Nº 169/2019/PCM ao
Promotor de Justiça – GEPATRIA, Excelentíssimo Senhor André Luis
Bortolini com resposta ao Ofício nº 341/2019, referente ao Procedimento
Administrativo nº MPPR- 0152.18.005818-1 – Apenso12. OFICIOS
RECEBIDOS: OF. Nº 040/2019/DC-PMR do Executivo Municipal,
encaminhando os PROJETOS DE LEI N.º 039 e 040/2019, os Projetos serão
destacados na Ordem do Dia. OF. GAB. Nº 074/2019 do Executivo
Municipal, com respostas aos Ofícios nº 142, 147, 148, 153 e 158/2019. OF.
Nº 003/2019 do Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos Municipais
de Rebouças – PR – SINDSREB, com agradecimento pelo empréstimo do
Plenário da Câmara para a realização da Assembleia de Fundação do
referido Sindicato a qual foi realizada em 12/08/2019. REQUERIMENTOS:
DO VEREADOR ALESSANDRO LUIS MAZUR: requerimentos de n.º 050 e
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051/2019, ao Executivo Municipal, com parabenização aos novos membros
do Conselho Comunitário de Segurança de Rebouças- CONSEG, que
tomaram Posse no dia 15/08/2019; ao Executivo Municipal, solicitando que
seja construído 01 ponto de ônibus na localidade do Riozinho de Baixo em
frente a residência do Sr. Bonifácio Cotovicz. Justifica-se esse pedido, pois,
foram realizadas benfeitorias às margens da BR 153, mas, o ponto de ônibus
neste local existe em apenas um lado da rodovia e as crianças precisam
atravessar a BR para pegar o transporte escolar, o que coloca as mesmas
em situação de grande risco de acidentes. Colocados em discussão e
votação, os requerimentos foram aprovados por unanimidade. DOS
VEREADORES ANTÔNIO PADILHA E JOSE AMILTON MASSOQUETTO:
requerimentos de n.º 047 e 048/2019, ao Executivo Municipal, reiterando o
requerimento nº 041/2019 de 02/07/2019 o qual solicita serviços de
patrolamento e cascalhamento na estrada que dá acesso a propriedade da
Sra. Celeste Alves Borges, e demais moradores na comunidade do Salto,
pois a estrada está em péssimas condições, ressalta-se no local residem
pessoas doentes e um cadeirante, que utilizam a estrada e em dias de chuva
fica intransitável; ao Executivo Municipal, reiterando o requerimento nº
042/2019 de 09/07/2019 o qual solicitou a construção de uma lombada na
Rua Miguel Calil Ayub em frente à Mini Arena da Vila Ester. Colocados em
discussão e votação, os requerimentos foram aprovados por unanimidade. A
Vereadora Elizabete do Rocio Piani pediu para assinar junto o requerimento
nº 047. DA VEREADORA ELIZABETE DO ROCIO PIANI: requerimentos de
n.º 052 e 053/2019, ao Executivo Municipal, solicitando patrolamento e
cascalhamento na estrada de acesso a propriedade do Sr. Marcos dos
Santos, mais conhecido como Marquinho Karpinski na Comunidade de Barra
dos Andrades; ao Senhor Valdir Molinari, com cumprimentos, pelo belo gesto
de trabalho voluntário realizado na Academia da Saúde da Vila Ester, com a
doação e plantio de mudas de flores e árvores. Que atitudes como esta,
sirvam de exemplo para outras pessoas de nossa comunidade. Parabéns!
Colocados em discussão e votação os requerimentos foram aprovados por
unanimidade. DOS VEREADORES JOSÉ AMILTON MASSOQUETTO,
ANTONIO PADILHA, ALESSANDRO LUIS MAZUR E JOSÉ ROBERTO
TULIO: requerimento de n.º 057/2019, ao Executivo Municipal, Solicitando
que seja vista a possibilidade de que seja disponibilizado um funcionário na
Secretaria de Agricultura para realizar gratuitamente o CAR – Cadastro
Ambiental Rural, dos proprietários do nosso município. Justificativa: Além
das dificuldades financeiras enfrentadas pelos agricultores, o acúmulo de
serviço, procurando aumentar a produtividade, desenvolvendo uma
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propriedade familiar melhor, e com isso, além de elevar o nome do município,
aumenta o retorno do ICMS para os cofres públicos, pedimos a compreensão
do Prefeito Municipal e do Secretário de Agricultura que atendam ao pedido
que vem dos agricultores. Colocado em discussão e votação, os
requerimentos foram aprovados por unanimidade. DO VEREADOR
RICARDO CARLOS HIRT JUNIOR: requerimentos de nº 040/2019, ao
Senhor Laercio Antonio Cipriano, com cumprimentos pela realização da 17.ª
Feira Regional de Sementes Crioulas e da Agrobiodiversidade; pela 3.º Festa
dos Guardiões das Sementes e da 1ª Festa do Monge João Maria, realizado
no último final de semana. Tais eventos revestiram-se de fundamental
importância para a preservação da história e cultura de comunidades
tradicionais de nossa região, dos pequenos produtores principalmente do
meio ambiente. Parabéns a todos que participaram, pela organização, e que
com essa mesma determinação possamos prestigiar mais eventos dessa
grandiosidade. Colocado em discussão e votação, o requerimento foi
aprovado por unanimidade. DOS VEREADORES RICARDO CARLOS HIRT
JUNIOR, ALESSANDRO LUIS MAZUR, ANTONIO PADILHA, DANIELE DA
CONCEIÇÃO DE ANDRADE, ELIZABETE DO ROCIO PIANI, FRANCIELE
CARARO CABRAL, GETULIO GOMES FILHO, JOSE AMILTON
MASSOQUETTO, JOSE ROBERTO TULIO: requerimento de nº 041/2019,
ao Executivo Municipal, solicitando informações sobre as taxas de locação do
Ginásio de Esportes Camilão e do Centro Cultural Flórido Cabral: a agenda
dos 03(três) últimos anos até o presente momento de cada local, os nomes
dos locatários, os valores cobrados para cada evento. Da mesma forma,
solicita-se que sejam indicados possíveis valores e critérios de cobrança para
que esta Casa de Leis elabore um Projeto de Lei a fim de normatizar tais
taxas. Solicita-se ainda, que o Assessor de Esportes Sr. Enoch G. Pereira
informe se procede a informação de que a agenda dos jogos do Ginásio de
Esportes Camilão será encaminhada ao Campo de futebol suíço do Centro
de Treinamento de Adolescentes Dm João Bosco - CTA. Se sim, a partir de
que data? Colocado em discussão e votação, o requerimento foi aprovado
por unanimidade. O Vereador Ricardo Carlos Hirt Junior comentou o
requerimento nº 041/2019 e comentou também sobre a XII Conferência
Municipal de Assistência Social que será realizada no dia 28 de agosto de
2019 com início às 08h30min no Centro Cultural e Recreativo Flórido Cabral,
ressaltando a necessidade de ser indicado um delegado e um suplente para
representar esta Casa de Leis. O presidente dispensou a chamada nominal
tendo em vista a presença de todos os Vereadores e passou-se a ORDEM
DO DIA: PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 004/2019 da Mesa Executiva, cuja
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súmula: “Institui o Banco de Horas dos servidores públicos efetivos no âmbito
do Poder Legislativo Municipal”. Colocado em discussão e deliberação em 2.ª
votação o projeto foi aprovado em definitivo e será encaminhado para
PUBLICAÇÃO. ANTEPROJETO DE LEI Nº 002/2019 do Vereador
Alessandro Luis Mazur, cuja súmula: “Faz adequações na lei nº 1.191/2008”.
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. ANTEPROJETO
DE LEI Nº 002/2019 do Vereador Ricardo Carlos Hirt Junior, cuja súmula:
“Cria na Rede Municipal de Ensino, programas que orientem e incentivem
aos alunos a uma alimentação saudável”. 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 LEI Nº 039/2019
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. PROJETO DE LEI Nº 040/2019 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. 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
falou comentou o seu requerimento nº 053/2019 no qual a mesma
parabenizou o senhor Dido Molinari que voluntariamente plantou árvores e
flores na academia da saúde da Vila Ester. O Vereador José Amilton
Massoquetto cumprimentou a todos e parabenizou os organizadores pela
Feira das Sementes e pediu para assinar junto o Requerimento nº 040/2019
do Vereador Ricardo Carlos Hirt Junior o qual também foi assinado pelos
demais vereadores. Comentou o seu requerimento sobre o CAR
(requerimento nº 057/2019). Comentou que após uma única chuva, havia
quatro caminhões encalhados no trecho entre a cidade e a cooperativa Bom
Jesus, depois de meses de seca e disse que isso é inaceitável e falou da
necessidade de serem investidos mais recursos para melhorar pelo menos a
situação das estradas principais em respeito a todos os cidadãos do
município. O Vereador Getúlio Gomes Filho cumprimentou a todos e fez um
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esclarecimento à população da localidade da Serrinha, disse que faltou
cascalho, por isso, alguns locais ficaram sem o cascalhamento. Parabenizou
o secretário Laércio Antonio Cipriano pelos serviços realizados na estrada do
Riozinho de Baixo e disse que alguns encalhadores que ficaram ainda serão
feitos. O Vereador Alessandro Luis Mazur cumprimentou a todos e explicou o
seu posicionamento em relação a questão dos pontos de ônibus. Disse que
os pontos de ônibus que foram feitos e entregues pela empresa Confiar é que
foram entregues de forma errada e irregular e não os pontos feitos pela
empresa Eliane Figueiroa. Frisou que os pontos desta empresa foram
entregues corretamente. Parabenizou o secretário Laércio Antonio Cipriano
pela espetacular festa e pela feira das sementes do último fim de semana.
Falou que já estão sendo vendidos os ingressos do Baile da Garota
Rebouças e comentou que é preciso haver um controle sobre estas vendas.
Parabenizou todos os vereadores pela realização do requerimento nº
041/2019 que trata das taxas de locação da quadra do Ginásio de Esportes e
do Centro Cultural e disse que acha um absurdo ser cobrado um valor de R$
800,00 para a locação do Centro Cultural e que é inaceitável e é errado que
esses valores sejam cobrados diretamente na Secretaria Municipal de
Educação. Comentou que apoia e defende a educação como um todo e
frisou que após eleitos não deve haver lado político, ressaltou que vota e
defende o que acha melhor para a população. Citou alguns recursos que ele
conseguiu para a área da educação do município por meio de pedidos juntos
a deputados (obras no Marmeleiro, Faxinal dos Francos e no Saltinho) e falou
também do subsídio aos universitários conseguido no ano de 2018. Concluiu
dizendo que exerce seu papel de vereador defendendo a legalidade e a
coletividade. A Vereadora Daniele da Conceição de Andrade parabenizou o
secretário Laércio Antonio Cipriano pelas festividades realizadas no último
fim de semana e parabenizou também os funcionários do sindicato que
trabalharam voluntariamente nos eventos. Reconheceu e parabenizou a
todos pelo sucesso da festa no Parque Monge João Maria. O Vereador
Ricardo Carlos Hirt Junior comentou sobre o requerimento nº 041/2019
assinado por todos os vereadores. Falou das significativas melhorias que
houve no estádio municipal e disse que ainda falta a melhoria dos vestiários.
Lembrou da Reunião da Câmara juvenil que acontecerá no próximo dia 30 de
agosto às 13:30 horas na Câmara Municipal e convidou todos os vereadores
para participarem da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de
Saúde que será realizada no dia 22 de agosto às 13:30 horas na Câmara
Municipal. Parabenizou o secretário Laércio Antonio Cipriano pela realização
da festa no Parque Ambiental Monge João Maria e falou que a área é
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propícia para tais eventos e que futuramente poderia ser construído
um centro de eventos no local, pois, o município merece um local adequado
para a realização das festividades. 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 27/08/2019, 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 20 de agosto 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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