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ATA DA 5.ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS – Em 12 de março 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 José Amilton Massoquetto para fazer a
leitura do texto Bíblico, após a leitura, o Presidente colocou em votação a
Ata: da 4ª Reunião Ordinária do 1º Período Legislativo do ano de 2019
realizada em 26 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 041/2019 à Yasmin Laurindo, encaminhando
o Requerimento nº 008/2019 apresentado pelo Vereador Alessandro Luis
Mazur, aprovado em plenário em sessão ordinária do dia 26/02/2019. OF. Nº
042/2019 ao Executivo Municipal, encaminhando para sanção o projeto de lei
aprovado em Sessão Ordinária do dia 26/02/2019. OF. Nº 043/2019 ao
Executivo Municipal, encaminhando os requerimentos aprovados em Sessão
Ordinária do dia 26/02/2019. OF. Nº 044/2019 ao Deputado Federal Aliel
Machado e OF. Nº 045/2019 ao Deputado Estadual Alexandre Curi, ambos
ofícios de igual teor: Caro Deputado, ao cumprimentá-lo, aproveito a
oportunidade para enviar em anexo, cópias de registros de pedidos de obras,
cadastradas no SIMEC/FNDE e por se tratarem de emendas impositivas,
precisamos do empenho de Vossa Excelência no sentido de nos ajudar a
viabilizar a construção de uma cobertura para a quadra da Escola Municipal
São José, um CMEI no Bairro Alto da Glória, e de uma Escola Municipal na
Comunidade do Marmeleiro. OF. Nº 046/2019 ao Executivo Municipal,
solicitando repasse financeiro para o Poder Legislativo referente ao mês de
março de 2019. OFICIOS RECEBIDOS: OF. N.º 006/2019 do Executivo
Municipal com respostas ao Ofício nº 031/2019 desta Casa de Leis. OF. N.º
065/2019 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura com respostas a
requerimentos. CONVITE do Conselho da Comunidade da Comarca de
Rebouças para o evento “Semana pela paz em casa”. PROJETO DE LEI N.º
008/2019 – do Executivo Municipal, o projeto será destacado na Ordem do
Dia. PROJETO DE LEI N.º 009/2019 – do Executivo Municipal, o projeto será
destacado na Ordem do Dia. PROJETO DE LEI N.º 010/2019 – do Executivo
Municipal, o projeto será destacado na Ordem do Dia. REQUERIMENTOS:
DA VEREADORA DANIELE DA CONCEIÇÃO DE ANDRADE: requerimento nº
002/2019, ao Executivo Municipal, solicitando cascalhamento em um trecho de
aproximadamente 500 metros próximo à propriedade do Sr. Olivio Solda na
Comunidade do Rodeio. Colocado em discussão e votação o requerimento foi
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aprovado por unanimidade. DOS VEREADORES ANTÔNIO PADILHA E JOSE
AMILTON MASSOQUETO: requerimentos de nº 009 ao 011/2019, ao Executivo
Municipal, solicitando patrolamento nas estradas principais da comunidade do
Barro Branco, pois, estão em péssimas condições; ao Executivo Municipal,
solicitando que seja consertada a grade do bueiro na esquina das Ruas Padre
Vicente Guardineri com a Barão do Rio Branco, pois, a mesma está quebrada,
havendo o risco de ocorrer um acidente no local; ao Executivo Municipal,
solicitando a colocação de duas caçambas de terra na propriedade localizada na
Rua Eugenio Correa, n.º 27. Colocados em discussão e votação os requerimentos
foram aprovados por unanimidade. DA VEREADORA ELIZABETE DO ROCIO
PIANI: requerimento nº 011, ao Executivo Municipal, solicitando cascalhamento e
patrolamento na estrada de acesso à propriedade do Sr. José Amilton Blublesski
no Potinga. Colocado em discussão e votação o requerimento foi aprovado por
unanimidade. DOS VEREADORES ELIZABETE DO ROCIO PIANI E GETULIO
GOMES FILHO: requerimento nº 012, ao Executivo Municipal, solicitando
cascalhamento e patrolamento na estrada de acesso às propriedades dos Srs.
Cristiano Alinharte, João Alinharte, Carlos de Matos, João Matias e João Matias
Junior na comunidade do Bugio, pois, a estrada é linha de ônibus escolar, está em
péssimas condições, além de que as mães dos alunos não querem mandar as
crianças para a escola em dias de chuva, pois, elas têm que andar no barro por
um trecho de aproximadamente um quilômetro. DOS VEREADORES JOSE
AMILTON MASSOQUETO E ANTÔNIO PADILHA: requerimentos de nº 011 ao
013/2019, ao Executivo Municipal, 1- solicitando a reposição de uma manilha e
preenchimento de um buraco na Rua Maria Isaura Stadler de Oliveira próximo ao
nº 94 na Vila Ester; 2- abertura de vala e colocação de manilhas grandes
cruzando o terreno nº 89 e a Rua Julio Afonso Vieira Lopes encontrando com o
riozinho próximo a antiga caixa de água da Sanepar. Justificativa: É de
conhecimento da administração pública que quando chove forte, a água entra nas
residências causando transtornos e prejuízos por falta de manilhamento
adequado para a vasão da água; ao Executivo Municipal, solicitando a construção
de um pequeno bueiro para retenção e vasão da água, patrolamento e
cascalhamento na estrada do povoado das famílias Novak e Schoerdosk até a
leitaria dos Srs. Dionísio e Cristiano Novak no Riozinho de Baixo. Justificativa: O
trecho é de aproximadamente 250 metros, encontra-se em péssimas condições
prejudicando 05 famílias que são produtores de fumo, milho, feijão, soja, leite e
outros produtos agrícolas. O Vereador Getúlio Gomes Filho pediu para assinar
junto o requerimento; ao Executivo Municipal, solicitando que sejam atendidos os
pedidos dos moradores da Comunidade do Barro Branco: 1- Patrolamento,
limpeza das sarjetas e cascalhamento na estrada conhecida como “Pistola”,
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iniciando na estrada geral da comunidade até a antiga serraria Zampier,
prestando o mesmo serviço para as granjas com as propriedades do Sr. Eugenio
Muchalak e outros moradores do povoado Zampier. 2- Patrolamento, limpeza nas
sarjetas e cascalhamento na estrada iniciando na fazenda do Sr. Atevir Muchalak
até a PR 364, atendendo a todos os moradores que residem nas proximidades da
estrada. Justificativa: Os trechos das estradas acima citados, tem causado
encalhadores em dias de chuva, prejudicando o transporte coletivo, escolar,
usuários do Posto de Saúde e o escoamento da grande produção agrícola,
agropecuária e todos os moradores e usuários. Pede-se urgência na realização
do serviço. Colocados em discussão e votação os requerimentos foram aprovados
por unanimidade. DA VEREADORA FRANCIELE CARARO CABRAL:
requerimentos de nº 017 ao 019/2019, ao Executivo Municipal, solicitando três
viagens de cascalho na entrada da casa do Sr. Amilton Wrubleski no Potinga; ao
Executivo Municipal, solicitando abertura de bueiro que está entupido na
residência do Sr. Lucas Stanski, no Potinga, para evitar transtornos com chuvas
durante a safra; ao Executivo Municipal, solicitando patrolamento e
cascalhamento na Rua do Salomo, na Vila Cruzeiro, pois, a mesma encontra-se
em péssimas condições. Colocados em discussão e votação os requerimentos
foram aprovados por unanimidade. DO VEREADOR GETÚLIO GOMES FILHO:
requerimento de nº 008 e 009/2019, ao Executivo Municipal, Reiterando o
Requerimento nº 022/2018 de 05 de junho de 2018 e solicitando patrolamento e
cascalhamento na estrada de acesso à propriedade do Sr. Miguel Brevinski na
comunidade de Água Quente dos Luz, pois, há uma pessoa doente na família, e
em dias de chuva, fica difícil de sair de casa devido as condições da estrada; ao
Executivo Municipal, solicitando patrolamento e cascalhamento na estrada
principal que dá acesso à comunidade de Água Quente dos Domingues em
pontos de precariedade da referida estrada e em regime de urgência solicitando
patrolamento nas estradas que dão acesso às lavouras do Sr. Nilton da Silva, Adi
Domingues, Marciano Domingues, Dirceu Travinski e Vilmar Kinczel, pois, o
patrolamento é necessário para possibilitar a retirada da produção de soja.
Colocados em discussão e votação os requerimentos foram aprovados por
unanimidade. DOS VEREADORES RICARDO CARLOS HIRT JUNIOR,
DANIELE DA CONCEICAO DE ANDRADE, ELIZABETE DO ROCIO PIANI,
FRANCIELE CARARO CABRAL, JOSÉ ROBERTO TÚLIO, ANTONIO
PADILHA, JOSÉ AMILTON MASSOQUETTO, GETÚLIO GOMES FILHO E
ALESSANDRO LUIS MAZUR: requerimento nº 005/2019, ao Secretário de
Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná, General Luiz Felipe
Carbonell, requerendo que seja acatada a solicitação que esta sendo feita para a
criação da Delegacia da Mulher na cidade de Irati, informando que tal
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reivindicação tem apoio total dos vereadores da Câmara Municipal de Rebouças
que subscrevem o pedido. Colocado em discussão e votação o requerimento foi
aprovado 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 – 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”. 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
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 2.ª
votação o projeto foi aprovado em definitivo e será encaminhado ao Executivo
Municipal para SANÇÃO. EM DESTAQUE: PROJETO DE LEI N.º 008/2019- do
Executivo Municipal, cuja súmula: “Dispõe sobre alterações no Anexo I, de que
trata a Lei nº 1129/2007, cria vagas para o cargo de Enfermeiro da Saúde da
Família e dá outras providências”. O Vereador José Amilton Massoquetto pediu
vistas ao Projeto. O Presidente colocou em votação o pedido de vistas. As
Vereadoras Franciele Cararo Cabral, Daniele da Conceição de Andrade, Elizabete
do Rocio Piani e o Vereador José Roberto Túlio, votaram contra o pedido de
vistas e os Vereadores José Amilton Massoquetto, Getúlio Gomes Filho, Antonio
Padilha e Alessandro Luis Mazur votaram a favor do pedido de vistas. A votação
deu empate de 4 x 4 e o pedido foi rejeitado com o voto de desempate do
Presidente. Na sequência os pareceres ao projeto foram colocados em discussão
e deliberação em única votação os quais foram aprovados e o projeto foi colocado
em 1.ª discussão e deliberação para votação sendo aprovado em 1.ª votação,
com dois votos contrários dos Vereadores Alessandro Luis Mazur e Antonio
Padilha. PROJETO DE LEI N.º 009/2019- do Executivo Municipal, cuja súmula:
“Dispõe sobre alterações do Anexo II, da Lei nº 1192/2008, quanto ao número de
vagas dos cargos de Contador e Assistente Social, e dá outras providências”.
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 010/2019- do Executivo
Municipal, cuja súmula: “Institui a gratificação de Incentivo Financeiro de
Qualidade da Atenção a Saúde, em decorrência do PMAQ – Programa de
Melhoria do Acesso e da Qualidade dos Serviços de Saúde, destinada aos
servidores designados para o Programa de Estratégia de Saúde da Família e
outros servidores colaboradores do referido programa, e dá outras providências”.
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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. O Presidente colocou em votação a dispensa de
interstício legal de prazo e horário para realização de reunião extraordinária a
seguir com pauta específica para deliberação dos Projetos de Lei do Executivo
Municipal. A dispensa foi aprovada e será realizada reunião extraordinária logo
após o encerramento desta. Encerrada a Ordem do Dia passou-se a PALAVRA
LIVRE: O Presidente cumprimentou a todos e convidou o senhor Daniel Ferreira,
dono da Funerária Nossa Senhora Da Luz e o senhor Rui Albuquerque que teve
familiar vítima de acidente para participarem da mesa. Os dois senhores relataram
sobre a precariedade e sobre o atendimento desumano que acontece no IML de
Ponta Grossa, tendo em vista, as recentes tragédias ocorridas no município com
vítimas em acidentes cujos corpos devem ser encaminhados ao IML de Ponta
Grossa. O senhor Daniel relatou vários fatos que já presenciou e contou que não
há nem um lugar para os familiares ficaram aguardando a liberação dos corpos,
existe apenas um ponto de ônibus no local, não tem local próximo para comprar
comida, não há banheiros e os funcionários não dão nenhum tipo de informação
ou de previsão para liberação dos corpos. Existe o motorista de plantão que vem
buscar os corpos, mas, o atendimento do médio legista inicia só na manhã. Disse
que o atendimento no local se dá em containers de forma precária. Relatou que
os acidentes na cidade tem acontecido por volta das 20:00 horas e os corpos tem
sido liberados no fim da tarde do próximo dia.O senhor Rui que teve um familiar
vítima de acidente fatal, disse que é desumano, muito triste e humilhante ficar no
IML por inúmeras horas esperando a liberação do corpo do ente querido e
comentou que a população precisa reivindicar para mudar essa situação e os
governantes precisam solucionar este problema. Alguns ofícios da Câmara
Municipal foram enviados para autoridades do Estado do Paraná relatando as
precárias situações do IML e apelando por soluções. O Vereador Getúlio
comentou que vários ofícios já foram enviados pela Câmara Municipal, disse que
os prefeitos da AMCESPAR e os vereadores precisam reunir-se e ir até Curitiba
conversar com o secretário de Segurança Pública e com o Governador a fim de
levar o conhecimento dos fatos. O Vereador José Amilton Massoquetto comentou
que sobre algumas situações que vivenciou em relação ao IML, contou que
antigamente era mais fácil a liberação dos corpos e que a intervenção de
autoridades ajudava a agilizar a liberação dos corpos. Disse que concorda com a
ideia do Vereador Getúlio sobre a marcação de uma reunião e de um abaixo
assinado a ser entregue para o Governo do Paraná. O Vereador Alessandro
comentou que os políticos não têm como intervir nas situações em relação à
liberação dos corpos, uma triste realidade, falou que estão trabalhando tentando
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ajudar a população em relação à situação do IML, mas, infelizmente essa situação
foge da alçada dos Vereadores. Lembrou que a situação não pode ser esquecida
e que concorda com a mobilização de prefeitos, vereadores e autoridades da
região junto ao Governo do Estado a fim de resolver tal situação. A Vereadora
Daniele da Conceição de Andrade falou que é um descaso o que vem ocorrendo
com as famílias que precisam do IML, disse que sensibiliza-se com as famílias
que precisam deste serviço, pois, a espera é angustiante e desumana, falou que
acredita que o município de Rebouças sozinho não consiga mudar essa situação
senão já teria tido algum êxito tendo em vista as inúmeras reivindicações feitas
em relação à questão da precariedade do atendimento e das situações do IML.
Ficou decidido que será tentada uma mobilização das Câmaras e das prefeituras
da região a fim de reunirem-se com o Governador e com o Secretário de
Segurança Pública do Estado para tentar resolver a situação. Os convidados
despediram-se e deixaram a mesa. Na sequência, o Presidente convidou a
secretária de Saúde senhora Tania Maria Selhorst e o Agente da Dengue senhor
Carlos Henrique Simioni para participarem da mesa. Os mesmos relataram sobre
vários focos de dengue que foram encontrados no município, demonstraram as
áreas e locais em que são realizadas as visitas, o número de imóveis que são
visitados na cidade e deram algumas dicas de prevenção para impedir a
proliferação de focos do mosquito transmissor da dengue e de outras doenças.
Fizeram esclarecimentos como é o setor de endemias e de que forma o mesmo
trabalha, pediram a colaboração da população no combate aos focos do
mosquito, eliminando criadouros, evitando acúmulo de água parada, acúmulo de
lixo e mantendo limpos os terrenos baldios. O Presidente agradeceu a presença
dos dois convidados, agradeceu os esclarecimentos prestados e o alerta dado à
população em relação à prevenção de focos do mosquito da dengue. O Vereador
Alessandro Luis Mazur cumprimentou a todos e contou que no dia de hoje
aconteceu a licitação da quadra do Saltinho e avisou a população que agora é só
aguardar a liberação da verba para iniciar a obra. Perguntou ao prefeito e ao
secretário de finanças, já que novas vagas estão sendo criadas na prefeitura,
quando vai ser feito o pagamento da data-base e das progressões horizontais dos
professores municipais que estão atrasados e a administração alega que não tem
caixa para estes pagamentos. Perguntou à secretária de saúde se os repasses ao
hospital estão sendo feitos em dia tendo em vista que recebeu mensagens de
funcionários daquela instituição reclamando sobre o atraso no pagamento do mês
de fevereiro. Pediu a intervenção da secretária nesta questão junto ao
administrador do hospital. O Vereador José Amilton Massoquetto comentou sobre
os requerimentos que apresentou na sessão, pediu agilidade para resolver a
questão das enxurradas que vêm inundando as casas no município e pediu
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soluções para as estradas do município. Falou da precária situação que estão as
estradas do Barro Branco e pediu soluções para as mesmas a fim de possibilitar o
escoamento da produção local e pediu que não haja privilégio ou discriminação na
execução dos ser serviços. A Vereadora Daniele da Conceição de Andrade
cumprimentou a família do senhor José Amilton Andrade que faleceu vítima de
acidente. Convidou a todos para participar da audiência sobre a reforma da
previdência no dia 16/03/2019. O Vereador José Roberto Túlio cumprimentou a
todos, parabenizou a secretária Tânia Maria Selhorst pelos trabalhos da
Secretaria Municipal de Saúde. Falou que as estradas do Barro Branco foram
arrumadas no ano passado e que certamente neste ano elas serão novamente
arrumadas. O Vereador Ricardo Carlos Hirt Junior falou sobre a Câmara Juvenil
que será implantada neste ano com alunos do 8º e 9º anos e também sobre as
palestras de educação fiscal para as escolas do município. Falou sobre a database que ainda não temos resposta, mas, as progressões dos professores já
estão se encaminhando para serem pagas neste mês. Falou sobre a audiência
em relação à reforma da previdência, que muitas pessoas serão prejudicadas,
disse que a proposta não é um documento definitivo e que os deputados podem
influenciar com seu voto e a população pode intervir nesse processo. 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 reunião extraordinária a seguir e marcando a próxima reunião
ordinária para o dia 19/03/2019, 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 12 de março 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 _______________________________
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JOSÉ ROBERTO TULIO ______________________________________
RICARDO CARLOS HIRT JUNIOR_______________________________
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