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ATA DA 21.ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS – Em 02 de julho 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 Antonio Padilha para fazer a leitura do texto
Bíblico, após a leitura, colocou em votação a Ata: da 20ª Reunião Ordinária
realizada em 25 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 141/2019/PCM ao Executivo Municipal,
encaminhando para sanção os projetos de lei aprovados em Sessão
Ordinária do dia 25/06/2019. OF. Nº 142/2019/PCM ao Executivo Municipal,
encaminhando os requerimentos aprovados em Sessão Ordinária do dia
25/06/2019. OF. Nº 143/2019/PCM à Presidente do Hospital de Caridade D.
Darcy Vargas Senhora Regina Ducat Semkiw, solicitando informações sobre
nome, salários e folha de pagamento dos funcionários do hospital. OF. Nº
144/2019/PCM encaminhado à Família Cordeiro com Moção de Pesar e
Condolências pelo falecimento da Sra. Ivete Jacomel Cordeiro. OF. Nº
145/2019/PCM encaminhado à Família Norberto com Moção de Pesar e
Condolências pelo falecimento do Sr. Irivelton Norberto. OFICIOS
RECEBIDOS: OF. GAB. Nº 053/2019 do Executivo Municipal encaminhando
respostas a requerimentos dos Vereadores. OF. Nº 199/2019 da Secretaria
Municipal de Educação e Cultura encaminhando respostas a requerimentos
dos Vereadores em relação a pontos de ônibus nas rotas do transporte
escolar. OF. Nº 200/2019 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
encaminhando resposta ao requerimento nº 037/2019 da Vereadora Elizabete
do Rocio Piani. CONVITE aos Vereadores para a IV Conferência Municipal
dos Direitos da Pessoa Idosa a ser realizada no dia 09 de julho de 2019 com
inicio às 13h00min horas nas dependências do Centro Cultural e Recreativo
Flórido Cabral. PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 004/2019, da Mesa
Executiva, o Projeto será encaminhado às Comissões Permanentes da Casa.
REQUERIMENTOS: DOS VEREADORES ANTÔNIO PADILHA E JOSE
AMILTON MASSOQUETTO: requerimentos de n.º 040 e 041/2019, ao
Executivo Municipal, solicitando serviços de patrolamento e cascalhamento
na estrada geral da comunidade do Bugio; ao Executivo Municipal,
solicitando 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, ressaltase no local residem pessoas doentes e um cadeirante, que utilizam a estrada
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e em dias de chuva fica intransitável. Colocados em discussão e votação, os
requerimentos foram aprovados por unanimidade. DOS VEREADORES
JOSE AMILTON MASSOQUETTO, ANTÔNIO PADILHA E ALESSANDRO
LUIS MAZUR: requerimento de n.º 050/2019, ao Executivo Municipal,
solicitando a construção de dois mata - burros na estrada do Paredão dos
Jacomel, local de entrada e saída do faxinal onde está sendo usada para
criadouro de animais de grande e pequeno porte. 2. Priorizar a recuperação
com cascalhamento da estrada geral e a estradas de acesso a todas as
propriedades das comunidades da Sunira, Paredão dos Jacomel e Bugio,
conforme abaixo assinado já encaminhado no mês de setembro de 2018.
Justificativa: A construção dos mata - burros se faz necessária para cercar
os animais e dar livre acesso aos veículos e facilitar a linha escolar; quanto a
recuperação da estrada pede-se urgência devido ás péssimas condições da
estrada que vem prejudicando os usuários moradores, produtores rurais e até
o transporte escolar. Pois até acidentes tem ocorrido em dias de chuva no
local. Colocado em discussão e votação o requerimento foi aprovado por
unanimidade. DOS VEREADORES JOSE AMILTON MASSOQUETTO,
ANTONIO PADILHA: requerimentos de n.º 051 e 052/2019 ao Executivo
Municipal, 1. Solicitando um pequeno serviço de máquina tipo carregadeira
ou retroescavadeira para abrir um acesso ao paiol de roça do Sr. Vilson
Zaubier localizado próximo da estrada entre o Rio Bonito e Coxos, conhecida
por estrada do Tanquinho. 2. Sugerimos ao responsável pela aquisição de
cascalheira de interesse do município, entrar em contato com o Sr. Vilson
Zaubier, pois no terreno de sua propriedade existe uma cascalheira
aparentemente de boa qualidade, e de fácil acesso as estradas da
Comunidade, que pode ser negociada com o proprietário; ao Executivo
Municipal, solicitando pavimentação asfáltica na Rua Inocente Perussolo, no
Bairro Alto da Glória, em um trecho de aproximadamente 150 metros,
conforme abaixo assinado dos moradores. Colocados em discussão e
votação os requerimentos foram aprovados por unanimidade. DOS
VEREADORES RICARDO CARLOS HIRT JUNIOR, ANTONIO PADILHA,
ALESSANDRO LUIS MAZUR, DANIELE DA CONCEIÇÃO DE ANDRADE,
ELIZABETE DO ROCIO PIANI, FRANCIELE CARARO CABRAL, GETÚLIO
GOMES FILHO, JOSÉ AMILTON MASSOQUETTO, JOSÉ ROBERTO
TÚLIO: requerimentos de n.º 032 ao 034/2019, ao Executivo Municipal,
encaminhando o Requerimento aprovado em Plenário na Reunião da
Câmara Juvenil na data de 28/06/2019, conforme segue: Requerimento n.º
003/2019 apresentado pelo Vereador Juvenil ADRIÉL FABRÍCIO
MARCANTI: solicitando que seja realizada a reforma do Ginásio de Esportes
2

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

Camilão, o qual necessita de reparos básicos e urgentes, como pintura,
colocação de lixeiras, troca de vidros, conserto do telhado etc. Tais reparos
são necessários em regime de urgência; ao Executivo Municipal,
encaminhando o Requerimento aprovado em Plenário na Reunião da
Câmara Juvenil na data de 28/06/2019, conforme segue: Requerimento n.º
004/2019 apresentado pelo Vereador Juvenil ADRIÉL FABRÍCIO
MARCANTI: reiterando o pedido de providências em relação ao tráfego de
caminhões pesados, na Rua Honorato Pinto Ferreira, pois o excesso de peso
dos caminhões que trafegam pela referida via, está danificando a estrutura da
Igreja Matriz Senhor Bom Jesus, como rachaduras nas paredes e pisos, pois
a mesma é antiga e foi construída em uma época que não havia uma grande
movimentação de veículos em nossa cidade. Além de que, foi realizado o
recape asfáltico na Rua Honorato Pinto Ferreira, e há preocupação dos
moradores em preservar essa obra que é de interesse público; ao Executivo
Municipal, encaminhando a Indicação aprovada em Plenário na Reunião da
Câmara Juvenil na data de 28/06/2019, conforme segue: Indicação n.º
001/2019 apresentada pela Vereadora Juvenil MARIANA CZEPULA
DESSOY: solicitando a construção de calçada para pedestres nas ruas João
de Almeida Barbosa Junior e Argemiro de Paula, fundos do Colégio Estadual
Professora Maria Ignácia, o qual tem como objetivo principal promover a
segurança e mobilidade urbana, especialmente para crianças e adolescentes
na entrada e saída do Colégio Estadual Professora Maria Ignácia, bem como,
promover a segurança e mobilidade dos demais transeuntes.
JUSTIFICATIVA: A segurança e a mobilidade urbana devem ser priorizadas
na gestão pública. A ausência da calçada nas ruas acima citadas provoca
situações diárias de risco de atropelamento, especialmente em horários de
saída do Colégio, em dias de chuva isso se agrava de maneira sensível. Os
alunos obrigam-se a andar pela rua disputando espaço com os automóveis.
Além disso, a falta de pavimentação motiva os vizinhos da quadra escolar a
utilizar o citado espaço como depósito de lixo de todo tipo, inclusive entulhos.
A Escola Estadual é pública, e quem usa as calçadas são os munícipes, ou
seja, contribuintes tributários que requerem saúde, segurança e bem estar de
todos. A construção, manutenção e conservação das calçadas públicas
devem garantir o deslocamento de qualquer pessoa por este espaço urbano
independentemente de idade, estatura, limitação de mobilidade ou
percepção, com autonomia e segurança. Para garantir tais direitos, a
calçada deverá ser projetada, construída e mantida dentro dos padrões legais
(conforme definição do Código de Trânsito Brasileiro – CTB). Colocados em
discussão e votação os requerimentos foram aprovados por unanimidade. O
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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
035/2019 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. O Vereador Getúlio Gomes
Filho comentou sobre o projeto e disse que participou da formação do CTG e
comentou que o projeto gerou polêmica e que o projeto não poderia ser
aprovado somente na semana do rodeio, pois, o CTG não teria tempo hábil
para executar as obras e melhorias necessárias no local e justificou que vota
a favor do projeto devido à ajuda que será dada para a realização do rodeio.
O Vereador José Amilton Massoquetto falou que o prefeito sempre vai
defender o lado dele e que em nenhum momento o prefeito falou de ajuda ao
CTG nesse projeto que está em votação e disse que ele não acredita que
esse dinheiro vai ajudar o CTG. Comentou que no ano anterior o prefeito
afirmou que gastaram mais de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em festas.
Disse que as prioridades da população precisam ser vistas como saúde e
educação e afirmou que o município tem orçamento para realizar cada festa
específica. Pediu para que os vereadores votem contra este projeto para que
a população não seja prejudicada. O Vereador Alessandro Luis Mazur disse
que queria deixar claro que nenhum vereador é contra a cultura que é
promovida pelo CTG. Comentou que cada projeto poderia ser enviado
separado para cada festividade à Câmara pelo Executivo para poder ser
realizada a fiscalização da aplicação dos recursos. Disse que a administração
precisa ter planejamento e mandar os projetos com valores específicos para
cada festa. Comentou que o prefeito afirmou no seu programa de rádio que
gastaram 50 mil em festas e comentou que em busca no portal foi encontrado
um valor total de 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais) gastos em
festas e disse que para comprar um terreno para instalação de indústrias o
prefeito afirma não ter recursos. Esclareceu que vota contra o projeto porque
há coisas muito mais importantes para serem priorizadas (vagas em creche,
por exemplo) ao invés de gastar recursos públicos com festas. Em
deliberação em 2.ª votação o projeto foi aprovado em definitivo com três
votos contrários dos Vereadores Alessandro Luis Mazur, José Amilton
Massoquetto e Antonio Padilha e será encaminhado ao Executivo Municipal
para SANÇÃO. PROJETO DE LEI Nº 003/2019 da Mesa Executiva, cuja
súmula: “Dispõe sobre a concessão de diárias aos vereadores e servidores
da Câmara Municipal de Rebouças e dá outras providências”. PROJETO DE
EMENDA MODIFICATIVA Nº 001/2019, do Vereador Alessandro Luis Mazur,
cuja súmula: “Altera o anexo I do Projeto de Lei nº 003/2019 da Mesa
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Executiva”. O Presidente colocou em discussão e deliberação em única
votação os pareceres à emenda, aprovados os pareceres o presidente
colocou em discussão e deliberação em única votação o Projeto de Emenda
Modificativa n.º 001/2019. A Emenda foi aprovada em única votação e será
incorporada ao Projeto de Lei n.º 003/2019 da Mesa Executiva. Colocado em
discussão e deliberação em 2.ª votação o projeto foi aprovado em definitivo e
será encaminhado ao Executivo Municipal para SANÇÃO com incorporação
da emenda. 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”. Colocado em discussão e deliberação em 2.ª votação o projeto
foi aprovado em definitivo e será encaminhado para PUBLICAÇÃO.
Encerrada a Ordem do Dia passou-se a PALAVRA LIVRE: O Presidente
passou a palavra ao Vereador Alessandro Luis Mazur que comentou sobre a
solicitação de serviços a serem executados nas comunidades do Rio Bonito e
Bugio para a melhoria nas estradas. Disse que o secretário Laércio Antonio
Cipriano afirmou que a documentação da cascalheira do Bugio está nos
trâmites finais e que em breve serão realizadas melhorias nestas estradas. O
Vereador Getúlio Gomes Filho comentou que há certo tempo pediu
manutenção nas estradas do pique no Riozinho de Baixo e disse que houve
comentários na comunidade que o trabalho lá não é feito porque ele faz
oposição ao prefeito. Falou que ele é vereador do povo, da população que
precisa e disse que comentários maldosos não vão lhe atingir. O Vereador
José Amilton Massoquetto comentou sobre os requerimentos que foram
apresentados na sessão. Pediu que os serviços sejam realizados. Disse que
as estradas do Paredão dos Jacomel estão abandonadas, com grande risco
de acidentes, que já houve deslizamento de carro na valeta e ônibus do
transporte escolar encalhado. Pediu que as estradas sejam arrumadas
imediatamente. O Vereador Ricardo Carlos Hirt Junior pediu às secretárias
da casa para providenciarem o envio de ofício ao Executivo Municipal com
informações sobre os recursos para as festividades e ofício ao Secretário de
Agricultura, Desenvolvimento, Meio Ambiente e Serviços Rurais Laércio
Antonio Cipriano convidando-o para comparecer na sessão da Câmara para
prestar informações sobre os trabalhos da sua secretaria. Disse que
difamações como as feitas com o Vereador Getúlio Gomes Filho não podem
acontecer. Falou que farão indicações ao executivo para utilização dos
recursos da Câmara que serão devolvidos no final do ano. Comentou sobre
as respostas enviadas pelo Executivo em relação aos bombeiros
comunitários e sobre a questão da segurança nas escolas, ressaltou que a
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segurança é um direito fundamental. O Vereador José Amilton Massoquetto
cumprimentou a todos os bombeiros pelo seu dia. 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
09/07/2019, 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 02 de julho 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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