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ATA DA 23.ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS – Em 30 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 à Vereadora Elizabete do Rocio Piani para fazer a leitura
do texto Bíblico, após a leitura, colocou em votação a Ata: da 22ª Reunião
Ordinária realizada em 09 de julho de 2019, sendo a referida Ata aprovada
por unanimidade e assinada pelos Vereadores. Passando-se então a leitura
dos OFÍCIOS EXPEDIDOS: OF. Nº 153/2019/PCM ao Executivo Municipal,
encaminhando os requerimentos aprovados em Sessão Ordinária do dia
09/07/2019. OF. Nº 154/2019/PCM ao Executivo Municipal, encaminhando
solicitação e indicação de terreno a ser adquirido pelo Município para
instalação de empresas. OF. Nº 155/2019/PCM encaminhado ao Promotor de
Justiça – GEPATRIA, Excelentíssimo Senhor André Luis Bortolini com
resposta ao Ofício nº 282/2019, referente ao Procedimento Administrativo nº
MPPR- 0152.18.005818-1 Apenso 12. OF. Nº 156/2019/PCM ao Executivo
Municipal, encaminhando as publicações referentes ao 1º semestre do
exercício financeiro de 2019 dos Relatórios de Gestão Fiscal – RGF do Poder
Legislativo Municipal de Rebouças-PR. OFICIOS RECEBIDOS: OF. DRH Nº
027/2019 do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de
Rebouças, encaminhando informações referentes às horas extraordinárias
pagas pelo Município no mês de julho/2019. OF. Nº 001/2019 da Associação
Comercial, Industrial e Agropecuária de Rebouças – ACIAR solicitando as
dependências do Plenário da Câmara Municipal para a realização de uma
palestra no dia 21 de agosto de 2019 às 19h30min. PROJETO DE LEI Nº
001/2019 do Vereador Alessandro Luis Mazur, o Projeto será destacado na
ordem do dia. REQUERIMENTOS: DO VEREADOR ALESSANDRO LUIS
MAZUR: requerimentos de n.º 045 e 046/2019, ao Executivo Municipal,
solicitando que seja feita extensão de rede de energia para iluminação
pública com colocação de postes, braços e lâmpadas na Rua Estefano Biela
Kafka a partir das Ruas César Bittencourt e Basílio Gueres até próximo a
propriedade do Senhor Altevir Pil Portela. Tal solicitação está sendo feita a
pedido de moradores do local que encontram-se sem iluminação pública, o
que gera insegurança e deixa as famílias sujeitas à atuação de atos de
vandalismo na região; ao Executivo Municipal, solicitando a construção de
um bueiro; patrolamento e cascalhamento em frente a propriedade do Sr.
Rubens Crevelin na comunidade do Rio Bonito, a pedido do Sr. João Portela.
Colocados em discussão e votação, os requerimentos foram aprovados por
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unanimidade. DOS VEREADORES ANTÔNIO PADILHA E JOSE AMILTON
MASSOQUETTO: requerimentos de n.º 043 e 044/2019, ao Executivo
Municipal, reiterando o Requerimento nº 033/2019 de 28/05/2019 o qual
solicitou a ampliação da rede de iluminação pública, com instalação de braço
com lâmpada na Rua César Bitencourt, a pedido dos moradores que pagam
taxa de iluminação pública, no entanto, estão sofrendo com a escuridão na
referida rua; ao Executivo Municipal, reiterando pela segunda vez o
Requerimento n.º 092/2017, o qual solicita a construção de lombada na Rua
Abdala Miguel Sarraff na esquina com a Rua Barão do Rio Branco. Trata-se
de uma solicitação do ano de 2017 e que até o presente momento o serviço
não foi realizado. Colocados em discussão e votação, os requerimentos
foram aprovados por unanimidade. DA VEREADORA ELIZABETE DO
ROCIO PIANI: requerimentos de n.º 046 e 047/2019, ao Executivo Municipal,
solicitando que seja instalada uma Academia ao Ar Livre, ao lado da Quadra
Poliesportiva que está sendo construída na Comunidade do Saltinho, a fim de
aproveitar a iluminação do local, para que a mesma possa ser utilizada
durante a noite. Tal pedido se faz, atendendo várias pessoas da comunidade
tem interesse em praticar atividades físicas durante o período da noite, pois
realizam suas atividades durante o dia, como estudar e trabalhar; ao
Executivo Municipal, solicitando a construção de calçamento no meio fio na
Rua Padre Vicente Guardineri em frente as casas dos Srs. Ari Cardoso;
Maria e Dona Natália Afonso pois a calçada foi quebrada quando foi
realizado a pavimentação asfáltica na referida rua, e o passeio ficou sem ser
arrumado. A pedido do Sr. Ari Cardoso. Colocados em discussão e votação
os requerimentos foram aprovados por unanimidade. O Vereador Alessandro
Luis Mazur pediu a palavra e esclareceu que já foi conseguida uma emenda
com o deputado Hussein Bakri para ser adquirida e instalada uma academia
de saúde na localidade do Saltinho e que estão apenas esperando o término
da obra da Quadra Poliesportiva no local para a academia ser instalada. DA
VEREADORA FRANCIELE CARARO CABRAL: requerimentos de n.º 055
ao 057/2019, ao Executivo Municipal, reiterando o pedido de patrolamento e
cascalhamento nas estradas da Comunidade de Água Quente dos
Domingues; ao Executivo Municipal, solicitando patrolamento e
cascalhamento nas estradas da Comunidade de Barra dos Andrades; ao
Executivo Municipal, solicitando melhorias na Rua Eugênio Correia na Vila
Feliz. Colocados em discussão e votação, os requerimentos foram aprovados
por unanimidade. DO VEREADOR GETÚLIO GOMES FILHO: requerimentos
de n.º 023 e 024/2019, ao Executivo Municipal, solicitando serviço de pá
carregadeira na estrada que dá acesso a lavoura do Sr. Augustinho Mikos, na
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Comunidade de água Quente dos Luz; ao Executivo Municipal, solicitando
patrolamento e cascalhamento e construção de bueiro na estrada que dá
acesso a propriedade do Sr. Salvador Boeira, na Comunidade do Barreiro.
Justificativa: A estrada encontra-se em precárias condições com difícil acesso
em dias de chuva. Colocados em discussão e votação, os requerimentos
foram aprovados por unanimidade. DOS VEREADORES JOSE AMILTON
MASSOQUETTO E ANTÔNIO PADILHA: requerimentos de n.º 053 e
054/2019, ao Executivo Municipal, solicitando patrolamento e cascalhamento
na Comunidade de Marmeleiro de Baixo, iniciando próximo do Mercado
Mendes ligando com a propriedade dos senhores Pedro Caetano e do casal
Nelson e Ana Caetano num trecho de aproximadamente 200 metros.
JUSTIFICATIVA: O pequeno trecho encontra-se intransitável em dias de
chuva causando transtornos para o casal que tem tratamento de saúde e
prejudica o Sr. Pedro Caetano que precisa sair com veículos e seu caminhão
para trabalhar; ao Executivo Municipal, reiterando o pedido de patrolamento e
de cascalhamento na estrada do Marmeleiro, iniciando próximo do Sítio
Raízes, seguindo pela propriedade do Sr. José de Toledo pela granja do Sr.
João Pedrolin de Toledo, oficina e ferraria do Sr. João Acir de Andrade,
saindo na estrada principal de Conceição de Baixo. Pede-se que sejam
recuperadas e cascalhadas todas as estradas de chegada e saída dos
moradores que usam esse trajeto da referida estrada. JUSTIFICATIVA: a
estada acima citada fica intransitável em dias de chuva, prejudicando todos
os granjeiros, produtores rurais, pessoas em tratamento de saúde e alunos
que ficam sem condução nos 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: EM DESTAQUE: PROJETO DE
LEI Nº 001/2019 do Vereador Alessandro Luis Mazur, cuja súmula: “Altera a
lei nº 1118/2007, que nominou a “Rua Estanislau Wszolek”, uma das vias
públicas da cidade de Rebouças – PR 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 passouse a PALAVRA LIVRE: O Presidente passou a palavra ao Vereador Getúlio
Gomes Filho que cumprimentou a todos e parabenizou o presidente da
Capela da Água Quente dos Domingues pela belíssima festa realizado no
ultimo dia 28/07 e agradeceu o secretário Laércio Antonio Cipriano pelos
trabalhos realizados nesta comunidade, disse que os locais que não puderam
ser arrumados serão em breve recuperados. Falou que nesta semana as
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máquinas estarão iniciando os trabalhos na comunidade do Riozinho de
Baixo e que acompanhará a realização dos serviços. A Vereadora Elizabete
do Rocio Piani agradeceu os secretários Laércio Antonio Cipriano e Oldemar
Vicente Pes pelos diversos trabalhos que estão sendo realizados e
agradeceu ao Vereador Alessandro Luis Mazur pelo seu esclarecimento em
relação à academia da saúde que será instalada na comunidade do Saltinho.
O Vereador Ricardo Carlos Hirt Junior falou que em reunião com o prefeito
estiveram debatendo sobre a questão da casa de apoio e que já se tem ideia
de um terreno para esta edificação e afirmou que os primeiros passos estão
sendo dados em relação ao assunto. Falou das comunicações recebidas pelo
GEPATRIA sobre assuntos a serem tratados pelo legislativo. Falou sobre a
reunião organizada pelo Vereador José Amilton Massoquetto com um
empresário do ramo madeireiro que irá instalar-se no município e sobre a
indicação e solicitação dos vereadores para aquisição de terreno para esta
instalação. Comentou sobre o problema do lixo e das lâmpadas queimadas
no trecho de acesso à cidade no trevo do meio. Falou sobre a necessidade
de instalação de câmeras de segurança móveis para oferecer segurança e
coibir atos de vandalismo na cidade. O Vereador José Amilton Massoquetto
cumprimentou a todos e falou da importância e da necessidade de aquisição
de um terreno para a instalação da madeireira do empresário que veio à
Câmara conversar com os vereadores. Falou que as condições das estradas
melhoraram, mas, tem locais que ainda precisa ser feita a manutenção. Falou
que a população tem dúvidas em relação à questão financeira do município
como licitações, compras, cargos em comissão, etc. Falou que o povo é fiscal
e disse que trabalha a favor do povo e do município. Pediu para a população
fazer denúncias junto aos vereadores na Câmara quando tiverem dúvidas
sobre matérias da administração pública. Falou sobre a questão do hospital e
perguntou se os documentos solicitados à entidade já foram enviados à
Câmara. Disse que procura fiscalizar para que a situação dos funcionários do
hospital seja melhorada e também o atendimento à população. Pediu à
população para vir e ajudar na questão da fiscalização e denúncia de
problemas que acontecem na administração pública. O Vereador Alessandro
Luis Mazur comentou seus requerimentos sobre iluminação pública e disse
que esta questão precisa ser resolvida. Agradeceu ao secretário Laércio
Antonio Cipriano pelos serviços realizados no Rio Bonito e disse que faltou
arrumar um bueiro na localidade. Comentou sobre o seu projeto que foi
apresentado nesta sessão a fim de poder ser feita a ligação de rede de
esgoto. Falou que esteve presente e ajudou a fazer um jardim na Vila Feliz
num local onde estava sendo despejado lixo e entulhos. O local foi limpo,
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revitalizado e teve flores plantadas. Também houve a colaboração e ajuda de
moradores do local e de membros do Provopar. Lembrou que o Provopar
está à disposição para atuar neste tipo de ação na cidade como limpeza e
revitalização de espaços públicos. 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 13/08/2019, 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 30 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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