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ATA DA 20.ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS – Em 25 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 Alessandro Luis Mazur para fazer a leitura
do texto Bíblico, após a leitura, colocou em votação a Ata: da 19ª Reunião
Ordinária realizada em 18 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 132/2019/PCM ao Conselheiro Relator do
TCE-PR Exmo. Sr. Ivens Zschoerper Linhares, encaminhando o comprovante
de pagamento de multa administrativa. OF. Nº 133/2019/PCM ao Promotor
de Justiça da Comarca de Rebouças Exmo. Sr. Oseas Vogler, encaminhando
resposta ao ofício 406/PJ de Rebouças/PR/2019. OF. Nº 134/2019/PCM ao
Promotor de Justiça da Comarca de Rebouças Exmo. Senhor Oseas Vogler,
encaminhando resposta ao ofício 407/PJ de Rebouças/PR/2019. OF. Nº
135/2019/PCM ao Executivo Municipal, encaminhando para sanção os
projetos de lei aprovados em Sessão Ordinária do dia 18/06/2019. OF. Nº
136/2019/PCM ao Executivo Municipal, encaminhando os requerimentos
aprovados em Sessão Ordinária do dia 18/06/2019. OF. Nº 137/2019/PCM à
Secretária Municipal de Educação e Cultura Sra. Rogéria Ducat,
encaminhando o requerimento nº 030/2019 apresentado pelo Vereador
Ricardo Carlos Hirt Junior, aprovado em Sessão Ordinária do dia 18/06/2019.
OF. Nº 138/2019/PCM encaminhado à Família Desatnik com Moção de Pesar
e Condolências pelo falecimento do 1º Sargento da Polícia Militar do Paraná
Sr. Zeno Desatnik. OF. Nº 139/2019/PCM ao 1º Ten. da PM do Paraná e
Coord.do PROERD Sr. Paulo César Marcondes encaminhando o
requerimento nº 029/2019 apresentado pelo Vereador Ricardo Carlos Hirt
Junior, aprovado em Sessão Ordinária do dia 18/06/2019. OF. Nº
140/2019/PCM ao Coord. da Diretoria da Igreja Matriz Senhor Bom Jesus Sr.
Jaderson Luiz Molinari, encaminhando o requerimento nº 031/2019
apresentado pelo Vereador Ricardo Carlos Hirt Junior, aprovado em Sessão
Ordinária do dia 18/06/2019. OFICIOS RECEBIDOS: OF. Nº 05/2019 da
Direção da Escola Municipal Erasmo Pilotto com CONVITE aos Vereadores
para a Festa Junina que será realizada no dia 29 de junho de 2019 nas
dependências da Escola. PROJETO DE EMENDA MODIFICATIVA N.º
001/2019, do Vereador Alessandro Luis Mazur, o Projeto será encaminhado
às Comissões Permanentes da Casa. REQUERIMENTOS: DO VEREADOR
ALESSANDRO LUIS MAZUR: requerimento de nº 043/2019, ao Executivo
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Municipal, solicitando o alargamento do bueiro localizado na BR 153, próximo
ao cemitério da Colônia Cachoeira, e a aproximadamente 500 metros da
entrada da Comunidade, a pedido de pais de alunos, e da Sra. Dilta Carraro
Vaz Antunes, pois o ônibus que faz o transporte escolar permanece em cima
da pista na hora do embarque e desembarque dos alunos, devido à largura
do acostamento, o que causa risco às crianças. Colocado em discussão e
votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. DOS VEREADORES
ANTÔNIO PADILHA E JOSE AMILTON MASSOQUETTO: requerimentos de
nº 038 e 039/2019, ao Executivo Municipal, solicitando serviços de
cascalhamento na comunidade do Potinga na estrada que pega da Igreja à
direita que vai para a propriedade do senhor José Augusto dos Santos; ao
Executivo Municipal, solicitando serviços de patrolamento e de
cascalhamento na comunidade do Saltinho na estrada que passa em frente a
propriedade do senhor Alceu Strona, a qual encontra-se em péssimas
condições impossibilitando o tráfego de veículos. Colocados em discussão e
votação, os requerimentos foram aprovados por unanimidade. DA
VEREADORA ELIZABETE DO ROCIO PIANI: requerimentos de n.º 043 e
044/2019, ao Executivo Municipal, solicitando aproximadamente quatro
viagens de cascalho em frente à propriedade do Sr. Altamiro Moreira na
comunidade de Cachoeira dos Domingues, pois o referido acesso está em
péssimas condições; ao Executivo Municipal, solicitando patrolamento e
cascalhamento na estrada na propriedade da Sra. Elizete de Toledo em
Conceição de Baixo, pois, a Sra. Elizete e o Sr. João Dalmo tem leitaria e
estão com dificuldade para entregar o leite que é produzido no local, pois em
dias de chuva o caminhão não consegue chegar até a leitaria. O Vereador
José Roberto Túlio pediu para assinar junto o requerimento nº 044/2019.
Colocados em discussão e votação os requerimentos foram aprovados por
unanimidade. DO VEREADOR GETÚLIO GOMES FILHO: requerimentos de
nº 021 e 022/2019, ao Executivo Municipal, solicitando aproximadamente
duas viagens de cascalho em frente a propriedade do Sr. José Darci
Chimalesko, na Comunidade de Água Quente dos Domingues. Justificativa:
o mesmo construiu nova residência, e formou-se um atoleiro na frente da
propriedade, prejudicando a entrada e saída em dias de chuva; ao Executivo
Municipal, solicitando patrolamento nas estradas de acesso a lavoura do Sr.
Willian Vsolek, conhecido como “Vila” e demais produtores que necessitam
da referida estrada, na Comunidade de Água Quente dos Luz. Justificativa:
Devido à precariedade da estrada de acesso às lavouras, o mesmo não pode
transportar calcário. Colocados em discussão e votação os requerimentos
foram aprovados por unanimidade. DOS VEREADORES JOSE AMILTON
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MASSOQUETTO, ANTONIO PADILHA: requerimento de n.º 049/2019 ao
Executivo Municipal, solicitando que seja sinalizado o espaço para carga e
descarga ou parada de clientes nas ruas em frente aos comércios localizados
no centro e nos bairros próximos ao centro da cidade. Para a colocação da
referida sinalização, sugerimos que seja acordado entre o proprietário do
comércio e a Comissão de Trânsito do Município. Colocado em discussão e
votação o requerimento foi aprovado por unanimidade. O Vereador José
Amilton Massoquetto comentou o seu requerimento. DO VEREADOR JOSÉ
ROBERTO TÚLIO: requerimentos de n.º 005 e 006/2019, ao Executivo
Municipal, solicitando a construção de um ponto de ônibus no Palmeiral
próximo à casa da Sra. Amantina Lourenço e também pedindo providências
em relação à precariedade da estrada que dá acesso à sua propriedade.
Solicitando um ponto de ônibus na comunidade do Marmeleiro de Baixo em
frente à casa do senhor Alceu Lara e Eleandro Rodrigues, a pedido de
Deriane de Souza; ao Executivo Municipal, solicitando que seja retirada a
terra do barranco próximo ao mata burro e a curva da estrada que dá acesso
à comunidade do Marmeleiro de Cima, para dar maior visibilidade aos
motoristas, tendo em vista que a referida curva é muito perigosa e segundo
os moradores daquela localidade relataram, já aconteceu vários casos de
perigo de colisão entre veículos. Esse é um pedido de um morador da
comunidade, senhor Armindo Huppel. A Vereadora Elizabete do Rocio Piani
pediu para assinar junto o requerimento nº 005/2019. 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
033/2019 do Executivo Municipal, cuja súmula: “Revoga as letras “a” e “b” do
inciso III do § 1º do Artigo 54 da lei nº 1.192/2008”. 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
034/2019 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 035/2019 do Executivo Municipal, cuja súmula:
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a abertura de crédito
adicional suplementar no Orçamento de 2019”. O projeto foi colocado em 1.ª
discussão e deliberação para votação sendo aprovado em 1.ª votação com
três votos contrários dos Vereadores Alessandro Luis Mazur, José Amilton
Massoquetto e Antonio Padilha. PROJETO DE LEI Nº 003/2019 da Mesa
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Executiva, cuja súmula: “Dispõe sobre a concessão de diárias aos
vereadores e servidores da Câmara Municipal de Rebouças e dá outras
providências”. 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 RESOLUÇÃO Nº 003/2019 da Mesa Executiva, cuja súmula:
“Altera o Regimento Interno da Câmara para incluir disposição sobre
descontos e faltas injustificadas dos vereadores e dá outras providências”.
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 ao Vereador Getúlio Gomes Filho que cumprimentou a todos e disse
que no sábado de manhã recebeu uma denúncia referente ao atendimento
no Hospital na tarde de sexta-feira e que procurou o diretor Márcio Gobor e a
secretária Tânia Maria Selhorst para inteirar-se da realidade, disse que houve
um acúmulo de atendimentos na sexta-feira em virtude do feriado de quintafeira e na sexta-feira uma mulher precisava de atendimento médico e como
estava demorando a ser atendida ela propôs-se a pagar a consulta, como
havia mais pessoas a serem atendidas, as outras pessoas também queriam
pagar pela consulta o que gerou um contratempo entre os atendentes e os
pacientes que aguardavam para serem atendidos, mas apenas uma consulta
foi cobrada e a paciente foi atendida por volta das 18 horas antes dos demais
que estavam esperando há mais tempo o que gerou vários questionamentos.
Disse que houve reclamação de um senhor que mora no Rio Grande do Sul e
que sofreu um acidente na cidade de Rebouças e que não foi atendido no
hospital. Comentou que fez questionamentos sobre os atendimentos e sobre
as cobranças de consultas ao Márcio Gobor diretor do hospital, mas, que até
o presente momento não obteve respostas. Falou que recebeu reclamações
de pessoas que conseguiram consultar somente às 20 horas, outras às 22
horas, e tinha pessoas aguardando desde às 13:20 horas e a pessoa que
chegou às 16 horas pagou e consultou antes de todos, disse que isso não
tem justificativa. Pediu para que a população traga as reclamações que
houver ao conhecimento dos vereadores para que situações como estas não
aconteçam mais. A Vereadora Elizabete do Rocio Piani cumprimentou a
todos e parabenizou o Vereador Getúlio Gomes Filho pela sua pronta atitude
em relação às reclamações que recebeu em relação ao atendimento do
hospital e por sempre ir à secretaria de saúde para se inteirar das situações.
Disse que quando têm coisas boas as mesmas devem ser elogiadas e que
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quando há coisas ruins também precisam ser faladas, comentou que esta
semana foi a semana de reclamações do hospital local. Falou sobre a
reclamação de uma mãe, seu filho sofreu uma queda de altura e foi levado ao
hospital no sábado e que nem um raio X foi feito na criança e a mesma
estava machucada e deveria ter recebido uma atenção especial por ser
criança. Relatou que a mesma foi atendida no posto de saúde e disse que
precisa ser visto no hospital o que está acontecendo, pois, há pouco tempo
havia muitos elogios ao atendimento no hospital e agora voltaram as
reclamações do hospital e é necessário ver o que está acontecendo. A
Vereadora Franciele Cararo Cabral cumprimentou a todos e comentou sobre
a questão do hospital e disse que gostaria de saber porque os atendentes
não podem informar qual o médico que está de plantão, falou que o
atendimento no local está precário e que providências cabíveis devem ser
tomadas. Comentou sobre a visita realizada no dia de hoje no canil municipal
e agradeceu pelo atendimento da veterinária Luciane que mostrou aos
vereadores como funcionam e como estão sendo encaminhadas as coisas no
canil, pediu paciência a população que conforme afirmado pelo prefeito em
reunião, o mesmo disse que o canil já era pra ter sido extinto, que serão
tomadas as medidas cabíveis em relação aos animais que se encontram nas
ruas e que será feito o que for melhor para a população. A Vereadora
Elizabete do Rocio Piani pediu desculpas a veterinária Luciane por que não
pôde visitar o canil e parabenizou a mesma pelo seu trabalho. O Vereador
José Amilton Massoquetto falou da visita dos vereadores ao canil nesta tarde,
parabenizou a veterinária Luciane pelo seu trabalho junto ao canil e disse que
acha estranho a extinção do mesmo e questionou o que será feito com os
cães de rua, falou do risco e do perigo de crianças e pessoas andarem nas
ruas com cães abandonados. Disse que precisamos diminuir os animais de
rua e que essa questão precisa ser estudada para ser solucionada.
Parabenizou os vereadores Getúlio Gomes Filho e Elizabete do Rocio Piani
que falaram do hospital, disse que os comentários nunca serão feitos para
prejudicar a instituição e disse que conhece a fundo o hospital, pois, foi
presidente da diretoria por certo tempo e que precisou afastar-se por motivos
de saúde. Parabenizou os funcionários pelos atendimentos, mas, diz que
estranha as atitudes do diretor Márcio Gobor, comentou que deve haver mais
transparência no hospital e que está a disposição para ajudar a instituição,
mas, que o diretor seja mais transparente e que não fique jogando a culpa
das coisas erradas que acontecem em diretorias passadas. A Vereadora
Daniele da Conceição de Andrade parabenizou o trabalho da veterinária
Luciane que cuida com carinho dos animais que estão no canil e de todos os
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animais aqui da cidade de Rebouças, lembrou e reforçou a todos o convite
para a Festa Junina da Escola Municipal Erasmo Pilotto no dia 29/06 e na
Escola Municipal Leonardo Krul no dia 30/06. O Vereador José Amilton
Massoquetto falou ao diretor Márcio Gobor que não leve a mal e muito menos
por questão política, mas, pediu ao presidente Vereador Ricardo Carlos Hirt
Junior e se todos os vereadores concordarem que seja solicitada à diretoria
do Hospital a relação da folha de pagamentos com o nome de todos os
funcionários e o valor que cada um ganha para que a verdade seja
demonstrada à população. O Vereador Ricardo Carlos Hirt Junior pediu às
secretárias da Casa para redigir um ofício com as informações solicitadas
pela Vereador José Amilton Massoquetto que será assinado por todos os
vereadores e encaminhado ao hospital. O Vereador Ricardo Carlos Hirt
Junior comentou sobre a visita ao canil municipal, falou da organização do
espaço e do cuidado que a veterinária tem com os animais. Também foram
vistos muitos problemas no local, disse que o objetivo do canil é tratar e curar
animais para que os mesmos sejam adotados e que lá não é um local para
animais abandonados. Disse que teve a informação que será enviado à
Câmara Municipal um projeto de lei para tratar sobre o abandono de animais.
Comentou que o objetivo do canil é tratamento para posterior adoção dos
animais e relatou que foi uma visita muito boa ao local. Comentou sobre a
questão de uma possível ciclovia que passe por toda a cidade. Falou sobre a
2ª Reunião da Câmara Juvenil que acontecerá na próxima sexta-feira dia
26/06 nas dependências da Câmara Municipal, falou da reunião a ser
realizada entre os vereadores e as professoras Luiza Maria S. de Andrade e
Neiva Cosa dia no 02/07 antes da sessão sobre o lançamento de um livro e
falou da Reunião que aconteceu no dia de hoje nesta Casa entre o
engenheiro da Prefeitura Paulo César Cabral e empreiteiros do município
sobre o Projeto da Vila Facão. Disse que a semana foi proveitosa, que
também foi procurado sobre as questões do hospital. 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 próxima reunião ordinária que será realizada em
02/07/2019, 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 25 de junho de 2019.
ALESSANDRO LUIS MAZUR___________________________________
6

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

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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