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ATA DA 3.ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS – Em 19 de fevereiro 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 a Vereadora Franciele Cararo Cabral para fazer a leitura
do texto Bíblico, após a leitura, o Presidente colocou em votação a Ata: da 2ª
Reunião Ordinária do 1º Período Legislativo do ano de 2019 realizada em 12
de fevereiro de 2019, sendo a referida Ata aprovada por unanimidade e
assinada pelos Vereadores. Passando-se então a leitura dos OFÍCIOS
EXPEDIDOS: OF. Nº 033/2019 ao Executivo Municipal, encaminhando os
requerimentos aprovados em Sessão Ordinária em 12/02/2019. OF. Nº
034/2019 ao Executivo Municipal encaminhando para sanção o projeto
aprovado em Sessão Ordinária em 12/02/2019. OF. Nº 035/2019 à senhora
Oraci Bittencourt encaminhando o requerimento apresentado pelo Vereador
Alessandro Luis Mazur aprovado em Sessão Ordinária em 12/02/2019. OF.
Nº 036/2019 ao Senhor Laércio Cipriano solicitando que comunique e
convide a Comissão de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente da
Casa para participar da elaboração do Regimento Interno da Feira Livre da
Agricultura Familiar. OFICIOS RECEBIDOS: EDITAL N.º 001/2019
Chamamento Público/ Audiência Pública no dia 27 de fevereiro de 2019 às
13h30min, nas Dependências da Câmara Municipal de Rebouças. PROJETO
DE LEI N.º 001/2019 – dos Vereadores José Amilton Massoquetto e Ricardo
Carlos Hirt Junior, o projeto será destacado na Ordem do Dia.
REQUERIMENTOS: DOS VEREADORES JOSE AMILTON MASSOQUETO,
ANTÔNIO PADILHA GETÚLIO GOMES FILHO E ALESSANDRO LUIS
MAZUR: requerimento nº 007/2018, ao Executivo Municipal, solicitando
limpeza de bueiro, patrolamento e cascalhamento no pequeno trecho da
estrada da água Quente dos Luz, iniciando na Estrada Geral, até a
propriedade do Sr. Dair Cavalheiro de França e outros produtores rurais.
Colocado em discussão e votação o requerimento foi aprovado por
unanimidade. DOS VEREADORES JOSE AMILTON MASSOQUETO E
ANTÔNIO PADILHA: requerimento nº 008/2019, ao Executivo Municipal,
Solicitando em regime de URGÊNCIA: Cascalhamento na estrada do
povoado do Turvinho até a PR 364, e cascalhamento nos pequenos trechos
de acesso as propriedades do Sr. Henrique Pietchak (Tico), das famílias
Avelar, Famílias Saldanha e outros no povoado. Justificativa: O pequeno
trecho está intransitável em dias de chuva, prejudicando agricultores,
estudantes e principalmente pessoas com problemas de saúde, que muitas
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vezes precisam sair de madrugada para tratamento médico. Colocado em
discussão e votação o requerimento foi aprovado por unanimidade. DO
VEREADOR GETÚLIO GOMES FILHO: requerimento nº 007/2019, ao
Executivo Municipal, solicitando a construção de três pontos de ônibus na
comunidade de Riozinho de Baixo: em frente à casa do Sr. João Ciro de
Souza; em frente à casa do Sr. Valdeci Padilha, e na esquina da casa do Sr.
Maurício Borges. Justificativa: já existem pontos de ônibus nos locais, que
foram construídos pelos pais dos alunos, entretanto, os mesmos estão em
precárias condições, oferecendo risco às crianças. Colocado em discussão e
votação o requerimento foi aprovado por unanimidade.DO VEREADOR
RICARDO CARLOS HIRT JUNIOR: requerimentos de nº 003 e 004/2019, ao
Executivo Municipal, Solicitando a construção de um ponto de ônibus próximo
a casa do Zibicoski, pois, várias crianças aguardam o ônibus escolar, e não
tem um local apropriado para se abrigarem em dias de chuva; ao Executivo
Municipal, solicitando que seja realizado o pagamento das progressões
funcionais dos professores retroativamente ao mês de março de 2018, pois,
verificou-se no site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE que o
último demonstrativo da despesa com pessoal (mês de novembro de 2018)
do município de Rebouças apresenta um índice de despesa total com
pessoal de 48,41%, ou seja, abaixo do limite de alerta e do limite prudencial.
Assim sendo, não existe impedimento para que a lei seja cumprida e que
sejam pagas todas as progressões em atraso dos professores da rede
municipal de ensino. Colocados em discussão e votação os requerimentos
foram aprovados por unanimidade. DA VEREADORA ELIZABETE DO
ROCIO PIANI: requerimentos de n.º 007 ao 010/2019, ao Executivo
Municipal, solicitando limpeza de bueiro, patrolamento e cascalhamento nas
estradas principais do Barro Branco, principalmente as que são linha de
ônibus escolar bem como, patrolamento e cascalhamento na estrada que liga
a comunidade do Barro Branco ao Turvinho, a qual é conhecida como
estrada da pistola, sendo que a mesma está em precárias condições e é linha
de ônibus escolar, e os agricultores precisam escoar sua produção agrícola;
ao Executivo Municipal, Solicitando que providencie com urgência, na
cerealista do Sr. Maneco Retzlaff, na comunidade do Rio Bonito, serviço de
pá carregadeira e cascalhamento no acesso de sua empresa, para
possibilitar que caminhões possam carregar e descarregar cereais, fato que
hoje não está sendo possível. E a cerealista, além de gerar dez empregos
diretos, também vai gerar impostos ao nosso município; ao Executivo
Municipal, solicitando patrolamento e cascalho na estrada secundária da
Comunidade de Água Quente dos Luz que dá acesso as propriedades dos
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seguintes moradores: José da Silva (conhecido por Nego); Francisco
Sawczki; Júlio Sawczuk; Juarez Wesolek; Willian Wsolek; Francisco Lima
da Silva (conhecido por Chico Lima) e José Vieira. Justificativa: A referida
estrada encontra-se em precárias condições, e os agricultores a utilizam para
retirar sua produção de fumo e soja; ao Executivo Municipal, solicitando
aplainamento de terreno para construção de leitaria e moradia para a Sra.
Elisiane Cararo, na comunidade de Conceição de Baixo. Os requerimentos nº
008 e 010/2019 foram assinados também pelos Vereadores José Amilton
Massoquetto, Antonio Padilha, Getúlio Gomes Filho, José Roberto Túlio,
Franciele Cararo Cabral, Daniele da Conceição de Andrade e Ricardo Carlos
Hirt Junior. Colocados em discussão e votação os requerimentos foram
aprovados por unanimidade. DA VEREADORA FRANCIELE CARARO
CABRAL: requerimento n.º 003/2019, ao Executivo Municipal,sSolicitando
patrolamento e cascalhamento nas estradas da Comunidade de Barra dos
Andrades. Colocado em discussão e votação o requerimento foi aprovado por
unanimidade. DOS VEREADORES ANTÔNIO PADILHA E JOSE AMILTON
MASSOQUETO: requerimentos de nº 005 ao 008/2019, ao Executivo
Municipal, solicitando cascalhamento na Rua Eugênio Correia, na Vila Santo
Antônio, a pedido dos moradores; ao Executivo Municipal, reiterando o
Requerimento n.º 028/2018, com data de 10/04/2018, o qual solicita os
seguintes reparos na Escola Municipal Divino Espírito Santo, a pedido da
Diretora da Escola, Sr.ª Ana Vitória Rodrigues: Reparos na Iluminação
Pública externa e interna da Escola; Instalação da Luz Elétrica no Salão da
Escola; Cobertura em acrílico para saída dos alunos; Construção do muro da
Escola e a Construção de uma mini quadra coberta; ao Executivo Municipal,
solicitando que a Prefeitura efetue o pagamento da conta de energia elétrica
da Associação dos Funcionários, pois fui informado que a mesma foi cortada
por falta de pagamento; ao Executivo Municipal, solicitando patrolamento e
cascalhamento na estrada da Meia Lua no Marmeleiro. Colocados em
discussão e votação os requerimentos foram aprovados por unanimidade.
Dispensada a chamada nominal tendo em vista a presença de todos os
Vereadores passou-se a ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 005/2019 –
do Executivo Municipal, cuja súmula: “Cria o Programa de Proteção das
Nascentes do Município de Rebouças e dá 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 Nº 006/2019 – do Executivo Municipal, cuja súmula:
“Cria e regulamenta a Feira Livre da Agricultura Familiar do Município de
Rebouças e dá outras providências”. Colocado em discussão e deliberação
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

em 2.ª votação o projeto foi aprovado em definitivo com a incorporação da
Emenda Modificativa nº 001/2019 do Vereador Getúlio Gomes Filho e será
encaminhado ao Executivo Municipal para SANÇÃO. PROJETO DE LEI Nº
007/2019 – do Executivo Municipal, cuja súmula: “Cria o incentivo “IPTU
premiado”, altera a Lei nº 910/2001 (Código Tributário Municipal) e dá 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 DECRETO N.º 001/2019, cuja súmula “Dispõe
sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o cronograma
mensal de desembolso do Poder Legislativo Municipal de Rebouças para o
exercício de 2019”. Colocado em discussão e deliberação em 2.ª votação o
projeto foi aprovado em definitivo e será encaminhado para promulgação e
publicação. PROJETO DE DECRETO N.º 002/2019, cuja súmula “Dispõe
sobre o reforço de dotações orçamentárias da Câmara Municipal de
Rebouças, através de crédito adicional suplementar, conforme anulação total
ou parcial das dotações do Orçamento referente ao exercício de 2019”.
Colocado em discussão e deliberação em 2.ª votação o projeto foi aprovado
em definitivo e será encaminhado para promulgação e publicação. EM
DESTAQUE: PROJETO DE LEI N.º 001/2019- dos Vereadores José Amilton
Massoquetto e Ricardo Carlos Hirt Junior, cuja súmula: “Denomina “Viela
Jeferson Marcos Martini”, uma das vias públicas da cidade 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 discussão e deliberação para votação sendo
aprovado em 1.ª votação. Encerrada a Ordem do Dia passou-se a
PALAVRA LIVRE: O Presidente cumprimentou a todos e passou a palavra
ao Vereador Antonio Padilha que cumprimentou a todos, falou sobre a
precariedade da iluminação pública na cidade, que há muitas lâmpadas
queimadas e pediu ao responsável que verifique a situação e que troque as
lâmpadas queimadas, pois, a população está pagando a taxa de iluminação
pública e não está tendo o serviço prestado. Pediu atenção do executivo para
a estrada da meia-lua que é linha escolar e que está em críticas situações.
Solicitou um toldo e uma mini-quadra coberta para a Escola Divino Espírito
Santo do Barreiro. O Vereador José Roberto Túlio cumprimentou a todos e
agradeceu ao prefeito e aos responsáveis pelo pátio de máquinas que
atenderam a sua solicitação e fizeram a manutenção da estrada no
Marmeleiro. O Vereador José Amilton Massoquetto cumprimentou a todos,
parabenizou o Vereador Antonio Padilha pela sua fala. Falou sobre o projeto
proposto na sessão que nomina a viela próxima à rodoviária, o que irá trazer
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benefícios às famílias que moram naquele local. Comentou sobre os
requerimentos que apresentou na sessão e pediu que os problemas
apresentados sejam resolvidos para beneficiar a população. O Vereador
Getúlio Gomes Filho cumprimentou a todos, pediu que sejam tomadas as
devidas providências em relação aos pontos de ônibus do município, que
estão em situação crítica. Solicitou que o dinheiro que foi economizado com o
cancelamento do carnaval seja utilizado para resolver a questão. Comentou
sobre a demora na execução e conclusão de obras no município e também
das obras paradas. Falou que apenas uma empresa está ganhando as
licitações, mas, não está entregando as obras. Comentou da possibilidade de
criação de uma lei ou alguma normativa que exija caução da empresa
vencedora antes do início das obras. Citou como exemplo a obra da miniarena que está parada e até o presente momento não foi concluída. O
Presidente Ricardo Carlos Hirt Junior sugeriu a criação de um mecanismo
que impeça a participação em novos processos licitatórios a empresa que
tiver obra parada no município. A Vereadora Daniele da Conceição de
Andrade cumprimentou a todos e falou que apoia a ideia e iniciativa dos
vereadores em relação às empresas que têm obras paradas no município.
Comentou que tem muito orgulho em ter votado e trabalhado pelo Deputado
Federal Aliel Machado que vem trabalhando de forma exemplar na Câmara
dos Deputados Federais. O Vereador Alessandro Luis Mazur cumprimentou a
todos, parabenizou o Vereador Antonio Padilha e Vereador José Amilton
Massoquetto pelas suas falas. Contou que neste dia juntamente com o
prefeito e vice-prefeito municipal estiveram visitando o governador do Estado
do Paraná, Ratinho Junior acompanhados do líder de governo na Assembléia
Deputado Husseim Brakri e do Secretário de Infraestrutura e Logística
deputado Sandro Alex, falou que estiveram tratando de vários assuntos de
interesse da população como, por exemplo: a estadualização da estrada que
liga a cidade ao Marmeleiro, assunto que o governador se comprometeu em
tratar juntamente com o secretário Sandro Alex, disse que foi tratado sobre a
liberação da verba do recape da Rua Honorato Pinto Ferreira entre outras
demandas que foram apresentada ao Governador. Disse que
particularmente, ele solicitou um trator de esteira ao deputado Husseim Bakri
que é a única mata que o pátio de máquinas não possui e solicitou a
viabilização de auxílio no subsídio dos universitários para o ano de 2019 a fim
de ajudar os estudantes no valor pago pelo transporte. Comentou que a
última demanda que apresentou ao governador, ao secretário e líder do
governo foi a viabilização da instalação de alguma indústria na nossa cidade
a fim de gerar empregos para a população reboucense. Concluiu, reforçando
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seu compromisso na busca por recursos para o município de Rebouças e na
busca por melhorar a vida na cidade e a vida da população. A Vereadora
Elizabete do Rocio Piani, cumprimentou a todos, falou sobre a questão dos
pontos de ônibus, pediu o apoio dos vereadores em relação ao requerimento
apresentado por ela que trata da melhoria da estrada que dá acesso a
empresa do Sr. Maneco Retzlaff, frisando que esta empresa gera empregos e
arrecada impostos para o município, finalizou comentando os seus
requerimentos e agradecendo a todos. O Vereador Ricardo Carlos Hirt Junior
avisou a população que as matrículas do EJA estão abertas na escola
Municipal Erasmo Pilotto, parabenizou o prefeito e a secretária de educação
pela aquisição do kit escolar, um kit muito bom e que representa uma
economia para as famílias. Parabenizou os auxiliares de serviços gerais
Comentou da necessidade de novo debate no assunto da casa de passagem
para as pessoas que precisam fazer consultas e exames em outras cidades
terem onde pernoitar. É muita procura em relação a esta casa de passagem.
Disse que vão retornar o diálogo com o prefeito para ver onde esta poderá
ser administrada a fim de beneficiar as pessoas do interior que precisam
pernoitar para viajar a outras cidades para realizar suas consultas e exames.
Comentou que foi procurado por professores em relação as elevações de
níveis que ainda não foram pagas e que fez requerimento solicitando o
pagamento das elevações retroativamente ao mês de março que é um direito
dos professores. Falou do projeto que apresentou de bolsas de estudos para
professores desenvolverem projetos dentro das suas escolas e receberem
bolsas de estudo para executarem estes projetos. Disse que será
encaminhado tal projeto à secretária de educação para análise além da
questão dos pontos de ônibus, este anteprojeto que prevê bolsas de estudos
a fim de aumentar a renda dos professores, uma classe hoje de mais de 160
pessoas. Concluiu falando da nova rede social da Câmara, o Instagran que
foi criado a fim de proporcionar à população mais transparência e maior
acesso às informações. 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 26/02/2019, 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 19 de fevereiro de 2019.
ALESSANDRO LUIS MAZUR___________________________________
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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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