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ATA DA 6.ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS – Em 19 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 fez a leitura do texto Bíblico, após a leitura, colocou em votação
as Atas: da 5ª Reunião Ordinária e da 3ª Reunião Extraordinária do 1º
Período Legislativo do ano de 2019 realizada em 12 de março de 2019,
sendo as referidas Atas aprovadas por unanimidade e assinadas pelos
Vereadores. Passando-se então a leitura dos OFÍCIOS EXPEDIDOS: OF. Nº
047/2019 ao Governador do Estado do Paraná Exmo. Senhor Carlos Roberto
Massa Junior, com manifestação e pedido de providências em relação ao
atendimento e a precária situação do IML de Ponta Grossa. OF. Nº 048/2019
ao Secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná
General Luiz Felipe Carbonell, com manifestação e pedido de providências
em relação ao atendimento e a precária situação do IML de Ponta Grossa.
OF. Nº 049/2019 ao Presidente da AMCESPAR Senhor Edemétrio Benato
Júnior, solicitando apoio em relação aos ofícios encaminhados ao
Governador e ao Secretário de Segurança Pública e Administração
Penitenciária do Paraná com pedido de providências para melhorias no
atendimento do IML de Ponta Grossa. OF. Nº 050/2019 ao Executivo
Municipal, encaminhando os requerimentos aprovados em Sessão Ordinária
do dia 12/03/2019. OF. Nº 051/2019 ao Secretário de Segurança Pública e
Administração Penitenciária do Paraná General Luiz Felipe Carbonell,
encaminhando o requerimento aprovado em Sessão Ordinária do dia
12/03/2019. OF. Nº 052/2019 ao Executivo Municipal, encaminhando para
sanção o projeto de lei aprovado em Sessão Ordinária do dia 12/03/2019.
OF. Nº 053/2019 ao Executivo Municipal, encaminhando para sanção o
projeto de lei aprovado em Sessão Ordinária do dia 12/03/2019. OF. Nº
054/2019 ao Executivo Municipal, encaminhando para sanção os projetos de
lei aprovados em Sessão Extraordinária do dia 12/03/2019. OF. Nº 055/2019
encaminhado à Família Andrade com Moção de Pesar e Condolências pelo
falecimento do Sr. José Amilton de Andrade. OF. Nº 056/2019 encaminhado
à Família Wisniewski com Moção de Pesar e Condolências pelo falecimento
do jovem Henrique Viel Wisniewski. OFICIOS RECEBIDOS: OF. Nº 010/2019
Da Escola Divino Espírito Santo com informação das dimensões para
construção do toldo e da quadra coberta na escola. PROJETO DE LEI N.º
011/2019 – do Executivo Municipal, o projeto será encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa. PROJETO DE LEI N.º 012/2019 – do
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Executivo Municipal, o projeto será encaminhado às Comissões Permanentes
da Casa. PROJETO DE LEI N.º 013/2019 – do Executivo Municipal, o projeto
será encaminhado às Comissões Permanentes da Casa. PROJETO DE LEI
N.º 014/2019 – do Executivo Municipal, o projeto será encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa. OF. N.º 03/2019 do Departamento de
Contabilidade encaminhando à Mesa o Balancete Contábil e Financeiro da
Câmara Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2019, o Balancete será
destacado na Ordem do Dia. REQUERIMENTOS: DA VEREADORA
DANIELE DA CONCEIÇÃO DE ANDRADE: requerimento nº 003/2019, ao
Executivo Municipal, solicitando a construção de ponto de ônibus no Riozinho
dos Santos, pois, o que tem no local está podre, com risco de cair e
solicitando a construção de ponto de ônibus próximo a Igreja Divino Espírito
Santo no Barreiro. Colocado em discussão e votação o requerimento foi
aprovado por unanimidade. DOS VEREADORES DANIELE DA
CONCEIÇÃO DE ANDRADE, JOSÉ ROBERTO TULIO E ELIZABETE DO
ROCIO PIANI: requerimento nº 004/2019, à Mesa Executiva solicitando o
envio de ofício com moção de protesto e repúdio em relação à reforma da
previdência a ser encaminhado ao presidente da República, da Câmara
Federal e do Senado Colocado em discussão e votação o requerimento foi
aprovado por unanimidade. DOS VEREADORES ANTÔNIO PADILHA E
JOSE AMILTON MASSOQUETTO: requerimentos de nº 012 e 013/2019, ao
Executivo Municipal, solicitando patrolamento nas estradas da localidade do
Barreiro; ao Executivo Municipal, reiterando pela segunda vez o requerimento
n.º 011/2017 de 07/03/2017, no qual foi solicitado a construção de quatro
bocas de lobo, em toda a extensão da Rua Leoclides Viana, nos fundos da
Empresa Móveis Chiq. JUSTIFICATIVA: A pedido do Sr. Alcioli Afonso que
relatou as reais necessidades das referidas melhorias e a construção das
bocas de lobo, as quais serão de grande importância, pois, estarão
proporcionando maior segurança e conforto para todos que utilizam e
residem na rua mencionada anteriormente. Colocados em discussão e
votação os requerimentos foram aprovados por unanimidade. DOS
VEREADORES JOSE AMILTON MASSOQUETTO E ANTÔNIO PADILHA:
requerimentos de nº 014 ao 017/2019, ao Executivo Municipal, 1- solicitando
a Colocação de cascalho de boa qualidade no pátio da Cargil, principalmente
próximo à chegada da balança para pesagem e descarga dos caminhões.
Pede-se urgência neste serviço, pois, os caminhões estão encalhando ao se
dirigirem até a balança; 2. Cascalhamento no trecho da estrada da Cargil até
a BR 153, providenciando pontos de abrigo para evitar encontros de
caminhões pesados na estrada, justificando-se tal pedido devido a estrada
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ser muito estreita; 3. Melhoramento no acesso da BR 153, saída do povoado
da Beira Linha, travessa para o bairro Alto da Glória com roçada da capoeira,
retirada de galhos e corte de árvores mais finas a fim de melhorar a
visibilidade dos veículos trafegando pela BR 153 da mesma travessa acima
citada. Justificativa: Solicitam-se tais melhorias para que os caminhões
possam prosseguir à entrada na BR 153 e a limpeza do mato é para
proporcionar segurança aos motoristas e pedestres ao atravessar a pista. 4.
Construção de 01 lombada na Rua Tadeu Piskorsz próximo da Igreja antes
da BR 153; ao Executivo Municipal, solicitando ao setor responsável no DNIT
pela sinalização da BR 153, sentido Irati a Rebouças, que sejam colocas
placas de alerta da saída de caminhões pesados logo após o km 148,
travessa da Cerâmica Bom Jesus para o povoado da Beira Linha e a
Empresa Cargil (travessa localizada a 60 metros antes do primeiro trevo de
acesso à cidade de Rebouças. Pede-se também, a sinalização e a
construção de um redutor de velocidade sobre a travessa da Rua Tadeu
Piskorsz com saída para as comunidades rurais de Colônia Cachoeira e Rio
Corrente, logo após o primeiro trevo de acesso à cidade de Rebouças, no
sentido Irati a Rio Azul. Justificativa: Nas duas travessas acima citadas tem
ocorrido muitos acidentes com vitimas fatais e o perigo agora é maior em
virtude das chegadas e saídas de caminhões carretas e bitrens que
transportam as safras agrícolas, secadas, armazenadas e comercializadas
pela nova cooperativa Cargil; ao Executivo Municipal, reiterando o pedido
para abertura do pequeno trecho da Rua Terencio Bino de Lima ligando com
a Rua Antônio Fabris na Vila Feliz. Justificativa: A extensão é de apenas 60
metros aproximadamente. O pedido já foi deliberado e aprovado pelos
vereadores há mais de três meses e até o presente momento não foi
atendido. Existem várias famílias construindo no local e que estão tendo
dificuldade para receber os materiais de construção. Pede-se urgência para
solucionar tal problema; ao Executivo Municipal, solicitando a construção de
um pequeno bueiro e o patrolamento na entrada do sítio do Sr. José Veiga na
localidade do Poço Bonito ao lado da cascalheira. Pede-se urgência, pois, o
Sr. José está sem estrada para chegar ao seu sítio. Colocados em discussão
e votação os requerimentos foram aprovados por unanimidade. DA
VEREADORA ELIZABETE DO ROCIO PIANI: requerimentos de nº 013 e
014/2019, ao Executivo Municipal, solicitando cascalhamento na localidade
do Salto em frente à propriedade de Juracir Xavier de Andrade, pois, o ônibus
escolar faz a volta neste local todos vindo assim a danificar muito o local e
podendo causar encalhamento e, se ele não chegar até esse local, as
crianças perderão aula, pois, o outro ponto fica muito distante e as crianças
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saem lá do Salto as 6:15 da manhã; ao Executivo Municipal, Solicitando
patrolamento e cascalhamento na localidade da Barra dos Andrades estrada
que liga a Barra e Marmeleiro no antigo tanque, aproximadamente 20 metros,
a pedido dos moradores com urgência. Colocados em discussão e votação
os requerimentos foram aprovados por unanimidade. DA VEREADORA
FRANCIELE CARARO CABRAL: requerimentos de nº 020 ao 022/2019, ao
Executivo Municipal, solicitando patrolamento e cascalhamento na estrada do
Rio Bonito entre a localidade do Rio Bonito e Caitá, nos locais mais críticos,
principalmente nos acessos em geral, nas estradas de linha escolar, granjas
e leitarias para poder transportar a produção de leite, bem como, a
conservação e melhoria nos pontos críticos das estradas do transporte
escolar, visando melhorar o escoamento da safra e a qualidade de vida dos
munícipes; ao Executivo Municipal, solicitando patrolamento e cascalhamento
na localidade do Barreiro, tendo em vista que, as estradas estão em
péssimas condições e para ser possível o escoamento da produção de fumo
da propriedade do Sr. Jeferson Boeira; ao Executivo Municipal, solicitando
patrolamento e cascalhamento nas estradas da localidade do Saltinho.
Colocados em discussão e votação os requerimentos foram aprovados por
unanimidade. DO VEREADOR ALESSANDRO LUIS MAZUR: requerimentos
de nº 011 e 012/2019, requerendo o envio de ofício ao Senhor Carlos Alberto
Gebrim Preto Secretário Estadual de Saúde, solicitando: informações sobre
os valores repassados ao Hospital Dona Darcy Vargas, CNPJ nº 80.
672.561/0001-76 no ano de 2019, bem como se os referidos repasses
encontram-se em dia, pois, estou sendo procurado por funcionários do
hospital, os quais têm relatado que conforme justificativa do administrador, o
atraso dos pagamentos dos funcionários está se dando, em virtude da
instituição não estar recebendo o repasse do Governo do Estado do Paraná;
ao Executivo Municipal, solicitando que seja comprada uma geladeira nova
para o CMEI Iracema de Azevedo Bitencourt, pois, fui procurado por alguns
pais que tem demonstrado preocupação em relação à saúde e bem estar das
crianças, tendo em vista que a creche está sem refrigerador desde o ano
passado. Colocados em discussão e votação os requerimentos foram
aprovados por unanimidade. O presidente realizou a chamada nominal
relatando a falta justificada do Vereador José Amilton Massoquetto por
motivo de atestado odontológico e, passou-se a ORDEM DO DIA: EM
DESTAQUE: BALANCETE CONTÁBIL E FINANCEIRO – da Câmara
Municipal “referente ao mês de FEVEREIRO de 2019”. Colocado em
discussão e deliberação em única votação o parecer da Comissão de
Finanças e Orçamento foi aprovado e o balancete será encaminhado ao setor
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de Contabilidade da Casa. Encerrada a Ordem do Dia passou-se a
PALAVRA LIVRE: O Presidente cumprimentou a todos e passou a palavra à
Vereadora Franciele Cararo Cabral que cumprimentou a todos, agradeceu ao
Pátio de máquinas pela finalização dos serviços na meia-lua no Marmeleiro,
tendo em vista que tinha feito alguns requerimentos juntamente com o
Vereador José Roberto Túlio, falou que foram iniciados os trabalhos na Água
Quente dos Domingues, agradeceu e pediu para que o pessoal do pátio
continue fazendo um bom trabalho. Comentou que no dia de amanhã fará
uma visita ao secretário Sandro Alex em Curitiba a fim de reivindicar a
realização do asfalto na rua Honorato Pinto Ferreira e o asfalto da cidade de
Rebouças até a localidade do Marmeleiro, visto que, ela, sua mãe e seu pai
sempre trabalharam junto com o Deputado Sandro Alex e que agora nada
mais justo do que fazer esta visita e ver a viabilidade de realização destes
asfaltos. O Vereador Ricardo Carlos Hirt Junior falou da visita da exvereadora Luiza Andrade na Casa e que a mesma lembrou do seu anteprojeto de revitalização de calçadas e passeios que estão em péssimas
condições. O Presidente reafirmou a necessidade de revitalização de
calçadas e passeios da cidade que estão feios realmente e disse que será
trazido para discussão novamente este projeto a fim de tentar fazer a
revitalização geral dos passeios da cidade, disse que serão enviados ofícios
e serão feitas visitas aos deputados para conseguir recursos para tal
revitalização no município. Falou de algumas datas importantes que são
comemoradas no mês de março, hoje (19/03) dia de São José, parabenizou a
diretora Ana Rafaela da Escola São José e comentou a importância do
Projeto de Lei do nitrogênio que enfim, chegou nesta Casa de Leis, que é um
recurso importante para os produtores. A Vereadora Elizabete do Rocio Piani
cumprimentou a todos e agradeceu a todas as comunidades onde já houve a
realização de mini - conferências de saúde, uma participação muito boa dos
moradores nas quais os mesmos podem reivindicar, reclamar e apresentar
ideias que serão levadas à Conferência Municipal, agradeceu e parabenizou
os funcionários que organizaram as mini – conferências e que se
disponibilizaram a trabalhar nos finais de semana e após o horário
juntamente com a secretária Tania Maria Selhorst e com a coordenadora Eva
de Jesus Ruppel, falou da mini - conferência que será realizada na Vila Ester
e pediu a participação dos moradores. O Vereador Alessandro Luis Mazur
comentou sobre o requerimento que apresentou em relação aos repasses e
aos salários dos funcionários do hospital que precisam receber os seus
salários em dia. Disse que foi procurado por diversas pessoas que foram
aprovadas no concurso e que estão aguardando as vagas e pediu para
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chamarem o maior número de aprovados possível, considerando que a
realização de um concurso público é demorada e tem um alto custo e,
chamando aprovados estarão ajudando a população que está tão carente de
empregos na cidade. O Presidente convidou para participarem da mesa os
representantes da Vila Ester, o Sr. Antonio Ribeiro dos Santos presidente da
associação de moradores da vila e a Sra. Daiane Silva representante do
local. Os mesmos apresentaram uma pauta com reivindicações, solicitações
e pedidos de diversas melhorias na vila como construção de pontos de
ônibus, limpeza de lotes baldios, instalação de lombadas, cobertura na
Escola Divino Espírito Santo para a saída das crianças e uma cancha
coberta, melhorias nas ruas com manutenção de pedrinhas e também
pediram a realização de calçamentos. O Presidente comentou que a diretora
da Escola Divino espírito Santo enviou ofício para esta Casa informando as
dimensões do toldo e da cobertura da cancha a serem construídos na escola
e disse que o prefeito afirmou que o toldo é mais fácil de conseguir, pois, já
está em processo de licitação. O vereador Antonio Padilha cumprimentou a
todos e disse que ele apresentou dois requerimentos em relação à Escola
Divino Espírito Santo, sobre o toldo e a mini-quadra coberta. A Vereadora
Elizabete do Rocio Piani cumprimentou a todos e disse que no ano passado
havia uma licitação para realização de calçamento na Vila, mas, a licitação
venceu e as melhorias não foram feitas e falou que uma nova licitação
precisa ser realizada. Comentou que a mini-quadra já foi incluída no PPA,
juntamente com a reforma da cozinha e com o toldo para a Escola. Os
convidados agradeceram a oportunidade de participar na Câmara e
agradeceram a presença dos demais moradores da Vila Ester na sessão.
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 26/03/2019, 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 19 de março de
2019.
ALESSANDRO LUIS MAZUR___________________________________
ANTÔNIO PADILHA

_________________________________________

DANIELE DA CONCEIÇÃO DE ANDRADE_________________________
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ELIZABETE DO ROCIO PIANI___________________________________
FRANCIELE CARARO CABRAL _________________________________
GETULIO GOMES FILHO

____________________________________

JOSE AMILTON MASSOQUETTO _______________________________
JOSÉ ROBERTO TULIO ______________________________________
RICARDO CARLOS HIRT JUNIOR_______________________________
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