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ATA DA 4.ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS – Em 26 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 ao Vereador Getúlio Gomes Filho para fazer a leitura do
texto Bíblico, após a leitura, o Presidente colocou em votação a Ata: da 3ª
Reunião Ordinária do 1º Período Legislativo do ano de 2019 realizada em 19
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 037/2019 ao Executivo Municipal, encaminhando para
sanção os projetos de aprovados em Sessão Ordinária em 19/02/2019. OF.
Nº 038/2019 ao Executivo Municipal encaminhando os requerimentos
aprovados em Sessão Ordinária em 19/02/2019. OF. Nº 039/2019 ao Exmo.
Sr. Hugo Evo Magro Correa Urbano, Promotor de Justiça do Foro Regional
de Campo Largo, solicitando dilatação de prazo para apresentação dos
documentos referidos na solicitação referente ao Inquérito Civil nº MPPR0023.19.000086-1. OF. Nº 040/2019 à Senhora Rogéria Ducat,
encaminhando cópia de todos os requerimentos dos anos de 2017 e 2018
que solicitam a construção de pontos de ônibus escolar. OF. Nº 001/2019 do
Gabinete da Vereadora Franciele Cararo Cabral assinado em conjunto pela
Vereadora Elizabete do Rocio Piani, encaminhado à família Vaz com moção
de pesar e condolências pelo falecimento do Sr. Manuel Vaz. OFICIOS
RECEBIDOS: OF. N.º 043/2019 da Secretaria Municipal de Saúde,
solicitando a disponibilização do salão da Câmara Municipal para realização
de Reunião sobre o Dia Mundial do Rim no dia 14 de março de 2019 às 14:00
horas. OF. 010/2019 do Departamento de Recursos Humanos
encaminhando a relação das horas extraordinárias pagas pelo município no
mês de fevereiro/2019. PROJETO DE LEI N.º 002/2019 – do Vereador
Ricardo Carlos Hirt Junior, o projeto será destacado na Ordem do Dia.
PROJETO DE LEI N.º 001/2019 – da Mesa Executiva, o projeto será
destacado na Ordem do Dia. REQUERIMENTOS: DOS VEREADORES
JOSE AMILTON MASSOQUETO E ANTÔNIO PADILHA: requerimentos de
nº 009 e 010/2019, ao Executivo Municipal, solicitando aplainamento do
terreno para construção de uma leitaria e cascalhamento em um pequeno
trecho de 90 metros, na propriedade do casal Eduardo e Luana no Pantano
Preto. Justificativa: Pede-se urgência na realização do serviço, pois os
mesmos já estão com o material e equipamentos comprados para esse novo
investimento, e também o local acima citado é de gramado, não precisando
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arrancar árvores no local; ao Executivo Municipal, solicitando aplainamento
do terreno para construção de uma leitaria para a Sra. Elizana Carraro de
Andrade, ao lado da propriedade de seus pais Emilio e Rose de Andrade em
Conceição de Cima, cascalhar a estrada até o local da leitaria, em um trecho
de 100 metros aproximadamente e a Limpeza e desentupimento de um
bebedouro existente no local. Justificativa: O serviço a ser realizado no local
é simples, não agride o meio ambiente e pede-se urgência na realização do
mesmo para esse novo empreendimento. Colocados em discussão e votação
os requerimentos foram aprovados por unanimidade. DA VEREADORA
DANIELE DA CONCEIÇÃO DE ANDRADE: requerimento nº 001/2019, ao
Executivo Municipal, solicitando patrolamento e cascalhamento na estrada
principal do Riozinho de Baixo, pois a estrada é linha de transporte escolar e
utilizada para escoamento de produção agrícola e está intransitável.
Colocado em discussão e votação o requerimento foi aprovado por
unanimidade. DO VEREADOR ALESSANDRO LUIS MAZUR: requerimentos
de nº 008 ao 010/2019, ao Executivo Municipal, solicitando patrolamento e
cascalhamento na propriedade do senhor José Soares de Souza, próximo ao
pesque e pague Santo Antônio. Justificativa: O Sr. José está montando um
campo de Futebol Suíço e necessita de melhorias na estrada para o acesso
ao seu futuro investimento, o que irá propiciar um espaço de lazer e
entretenimento aos futuros frequentadores do ambiente esportivo; ao
Executivo Municipal, solicitando a construção de ponto de ônibus próximo à
casa do Sr. José Renato Cordeiro dos Santos, na localidade de Riozinho dos
Santos. Justificativa: É grande o número de crianças que nos dois períodos
de aula, ficam expostas as intempéries diárias. No inverno passam frio, no
verão a exposição é ao sol, e no período chuvoso ficam sem nenhuma
proteção. Essa situação precisa ser resolvida mais brevemente possível, pois
as crianças que se sujeitam a essas condições climáticas correm o risco de
desenvolver doenças respiratórias, e até mesmo doenças que podem impedilas de assistirem as aulas, prejudicando o seu aprendizado; à Yasmin
Laurindo, de apenas cinco anos de idade, estudante da Escola Municipal
Imaculada Conceição de Maria de Faxinal dos Francos, com parabenização
pela conquista do 1º lugar na etapa aqui no Brasil, no Concurso de Arte,
Carro dos Sonhos Toyota promovido pela Toyota, dentro da categoria de 4 a
7 anos. Colocados em discussão e votação os requerimentos foram
aprovados por unanimidade. DA VEREADORA FRANCIELE CARARO
CABRAL: requerimentos de n.º 004 ao 016/2019, ao Executivo Municipal,
reiterando o Requerimento 003/2017, o qual solicita a colocação de poste de
iluminação pública na Rua Bento Henrique Cordeiro, próximo ao Mercado
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Cruzeiro na Vila Cruzeiro; ao Executivo Municipal, solicitando melhorias na
Rua Prudente de Moraes, pois a mesma encontra-se em péssimas
condições; ao Executivo Municipal, solicitando troca de lâmpadas queimadas
nos postes de iluminação da Sede da Associação dos Funcionários da
Prefeitura; ao Executivo Municipal, Solicitando que realize a drenagem na
Rua Júlio Afonso Vieira Lopes, até o final do asfalto na Rua Germano Santos
Miranda. Justificativa: Pede-se urgência na realização do serviço, pois com o
desnível da rua, em dias de chuva acumula um grande volume de água e
lama no local; ao Executivo Municipal, reiterando o Requerimento n.º
007/2018, com data de 27/02/2018, o qual solicita patrolamento e
cascalhamento na estrada que liga o Marmeleiro dos Soares até a
Comunidade do Salto, pois a mesma está em péssimas condições; ao
Executivo Municipal, reiterando o Requerimento n.º 008/2018, com data de
27/02/2018, o qual solicita patrolamento, cascalhamento e limpeza dos
bueiros na estrada, próximo à propriedade do Sr. Mauri Carlos Trichel na
Comunidade do Marmeleiro de Cima; ao Executivo Municipal, reiterando o
Requerimento n.º 014/2018, com data de 08/05/2018, o qual solicita
manilhamento e serviço de retroescavadeira para limpeza de bueiro que está
entupido na propriedade do Sr. Jacir da Silva; ao Executivo Municipal,
reiterando o Requerimento n.º 016/2018, com data de 22/05/2018, o qual
solicita melhorias com recape asfáltico na Rua Honorato Pinto Ferreira; ao
Executivo Municipal, reiterando pela segunda vez o Requerimento n.º
007/2017, o qual solicita recape asfáltico nas entradas da cidade, na Av.
Manuel Ribas, na Rua Lisbela de Souza Franco e Rua Joaquim José Martins.
Devido às reclamações das péssimas condições em que se encontram as
mesmas, com muitos buracos; ao Executivo Municipal, reiterando o
Requerimento n.º 024/2018, com data de 24/07/2018, o qual solicita a
ampliação da rede de iluminação pública, com instalação de braço com
lâmpada na Rua José Lauro Farias, a pedido do Senhor José Lourenço dos
Santos, sendo que a ampliação beneficiará várias famílias; ao Executivo
Municipal, reiterando pela terceira vez o Requerimento n.º 004/2017, o qual
solicita limpeza de um córrego na Rua Antônio Fabris, ao lado da casa da
Senhora Maria Isabel Jozwiak, pois devido às chuvas que tem ocorrido,
acaba causando transtornos aos moradores; ao Executivo Municipal,
solicitando que seja feita a limpeza da Praça, a reforma e pintura da imagem
do Cristo. 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 001/2019 – dos Vereadores José Amilton Massoquetto
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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 2.ª votação o projeto
foi aprovado em definitivo e será encaminhado ao Executivo Municipal para
SANÇÃO. EM DESTAQUE: PROJETO DE LEI N.º 001/2019- da Mesa
Executiva, cuja súmula: “Dispõe sobre o pagamento em pecúnia, a título de
indenização, aos servidores municipais do Poder Legislativo, dos valores
concernentes ao anuênio de efetivo serviço, não pagos à época em que
completados o tempo de efetivo serviço público”. Colocados em discussão e
deliberação em única votação os Pareceres foram aprovados e o projeto foi
colocado em 1.ª discussão e deliberação para votação sendo aprovado em
1.ª votação. PROJETO DE LEI N.º 002/2019- do Vereador Ricardo Carlos
Hirt Junior, cuja súmula: “Confirma juridicamente o nome dado à Rua
Francisco Strona, localizada na cidade de Rebouças-PR, conforme
especifica”. Colocado em discussão e deliberação em única votação o
Parecer 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 Alessandro Luis
Mazur que cumprimentou a todos, parabenizou a jovem aluna Yasmin
Laurindo pela conquista do título nacional com o desenho do carro dos
sonhos no Concurso promovido pela montadora Toyota, parabenizou a
família, professores e funcionários da escola pela conquista da aluna que
agora vai concorrer a nível mundial. Comentou sobre os pontos de
alagamento em virtude das fortes chuvas que ocorreram no município, um
assunto reincidente e disse que conversou com o prefeito para resolverem o
problema, o qual disse que irá mandar a secretaria competente trocar as
manilhas existentes por manilhas maiores para evitar novos problemas às
famílias que foram atingidas pela enxurrada. Falou sobre a situação crítica
das estradas na localidade do Saltinho e explicou que a quadra que será
construída lá é com uma verba específica para construção desta quadra e
este recurso não pode ser aplicado na manutenção das estradas. Avisou a
população que a licitação para esta quadra já esta marcada. A Vereadora
Elizabete do Rocio Piani cumprimentou a todos, comentou sobre as chuvas
fortes que ocorreram na cidade e disse que sensibiliza-se pelas famílias que
foram atingidas. Comentou que enquanto vereadores devem ir até o prefeito
para planejar e resolver a situação das famílias que rotineiramente vêm
sendo atingidas pelas enxurradas. O Vereador José Amilton Massoquetto
cumprimentou a todos, comentou sobre os requerimentos que apresentou na
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sessão e pediu urgência na execução dos serviços. Parabenizou a
professora Neiva Cosa pela sua aposentadoria e pelo belíssimo trabalho
realizado na educação das crianças do nosso município. Comentou que
esteve visitando as residências e ruas alagadas no dia de ontem e relatou
que as pessoas estavam desesperadas com a situação. Disse que nas ruas
próximas à Rua Júlio Afonso Vieira Lopes têm problemas com manilhas
quebradas e entupidas que estão causando estes alagamentos nas casas.
Falou que visitou outros vários locais da cidade e disse que a cada chuva
forte, as famílias têm as suas casas invadidas pela água. Visitou também
neste dia a Creche Iracema de Azevedo Bittencourt que ficou totalmente
alagada e as crianças tiveram que ser retiradas de lá às pressas. Terminou
comentando que devido ao risco social que estes alagamentos vêm
causando medidas urgentes devem ser tomadas. A Vereadora Franciele
Cararo Cabral cumprimentou a todos e disse que ficou triste com o
acontecimento das casas alagadas pelas enxurradas. Falou que estava
recebendo as pessoas que precisavam de ajuda na sua casa. Falou da
necessidade de conscientização da população sobre os lixos que são
jogados nos córregos e rios. Colocou-se à disposição da população. O
Vereador Ricardo Carlos Hirt Junior avisou sobre as festas de carnaval que
acontecerão na sede da terceira idade. Falou sobre os alagamentos que
ocorreram e comentou sobre alguns pontos emergenciais que precisam ser
resolvidos. Comentou da necessidade de conscientização da população em
relação ao lixo jogado na natureza e rios, uma das causas dos alagamentos e
disse que é impossível controlar as intempéries climáticas. Abordou a
necessidade de um bom projeto de engenharia a fim de viabilizar um melhor
escoamento das águas de enxurrada. Concluiu, relatando que ficou
consternado com os acontecimentos e disse que todos juntos precisam
procurar solução para o problema de alagamento de residências no município
e colocou a Casa à disposição para aprovação de verbas emergenciais para
ajudar a população. 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 12/03/2019, 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 26 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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