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ATA DA 7.ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS – Em 26 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 Alessandro Luis Mazur para fazer a leitura
do texto Bíblico, após a leitura, colocou em votação a Ata: da 6ª Reunião
Ordinária do 1º Período Legislativo do ano de 2019 realizada em 19 de março
de 2019, sendo a referida Ata aprovada por unanimidade e assinada pelos
Vereadores. Passando-se então a leitura dos OFÍCIOS EXPEDIDOS: OF. Nº
059/2019 ao Executivo Municipal, encaminhando os requerimentos
aprovados em Sessão Ordinária do dia 19/03/2019. OF. Nº 060/2019 à
Senhora Lívia Lechinski, Supervisora do Escritório Regional do DNIT,
encaminhando o requerimento aprovado em Sessão Ordinária do dia
19/03/2019. OF. Nº 061/2019 ao Senhor Carlos Alberto Gebrim Preto,
Secretário da Saúde do Estado do Paraná, encaminhando o requerimento
aprovado em Sessão Ordinária do dia 19/03/2019. OF. Nº 062/2019 ao
Senhor Jovane Afonso Vieira Lopes, responsável pelo Departamento de
Tributação e Fiscalização do município, solicitando levantamento e
notificação dos proprietários para que efetuem a limpeza dos terrenos baldios
próximos ao Rio Barreiro e ao CMEI Joaquina Rosa Nepomuceno. OF. Nº
001/2019 do Gabinete do Vereador Alessandro Luis Mazur à Secretária de
Educação e Cultura Senhora Rogéria Ducat, com cópia ao Prefeito Municipal
e ao Ouvidor Geral, encaminhando o requerimento nº 054/2017 solicitando a
construção de um ponto de ônibus na comunidade de Água Quente dos Luz.
OFICIOS RECEBIDOS: OF. Nº 014/2019 do Departamento de Recursos
Humanos, encaminhando informações das horas extraordinárias pagas pelo
Município no mês de março/2019. OF. Nº 009/2019 do Conselho Municipal de
Saúde, solicitando a disponibilização das dependências da Câmara Municipal
no dia 27/03/2019 para realização de reunião do Conselho Municipal de
Saúde. EDITAL de Convocação de Assembléia Geral Ordinária para
apreciação das contas do exercício de 2018 da APAE de Rebouças.
OF.
N.º 043/2019 do Diretor do Instituto Médico Legal com esclarecimentos em
relação ao Of. nº 048/2019. REQUERIMENTOS: DO VEREADOR RICARDO
CARLOS HIRT JUNIOR: requerimento nº 006/2019, à Mesa Executiva
solicitando o envio de ofício com cumprimentos e agradecimento ao
Comandante da Polícia Militar de Rio Azul, Sargento Adenilson Rodrigues e
ao Comandante do Destacamento da Polícia Militar de Rebouças, 2.º
Tenente da PM Rafael Martins de Oliveira, extensivo ao Cabo Cesar Maidel e
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aos Soldados Luciano dos Santos; Jean Renato Munhoz Iencke; Elias
Marcelo Machado e Rogério Davebida, que prontamente agiram no incidente
ocorrido no sábado dia 23/03 onde um meliante monitorado por tornozeleira
eletrônica invadiu uma residência, roubando objetos pertencentes aos
proprietários, e, graças a rápida e pronta ação dos policiais, permitiu que
fossem recuperados os objetos roubados. O Vereador comentou o seu
requerimento em agradecimento ao trabalho da Polícia Militar. Colocado em
discussão e votação o requerimento foi aprovado por unanimidade. DA
VEREADORA ELIZABETE DO ROCIO PIANI: requerimento de nº 015 ao
017/2019, ao Executivo Municipal, solicitando patrolamento, cascalhamento
conserto da ponte, limpeza de bueiro e valetas na Comunidade de Riozinho
de Baixo próximo a Escola, na estrada que dá acesso a propriedade do Sr.
Leandro Novak, familiares e demais moradores; ao Executivo Municipal,
solicitando a construção de ponto de ônibus na Rua Presidente Vargas entre
as casas de n.º 1185 e n.º 1119 do lado direito da via, sentido ao Bugio, pois,
as crianças aguardam ônibus no ao lado de um tronco de árvore, e não tem
nenhuma cobertura no local; ao Executivo Municipal, solicitando providências
urgentes em relação à construção do muro da quadra da Escola Erasmo
Pilotto, para proteção do espaço, pois a inexistência do muro está
possibilitando a entrada de pessoas no local, colocando em risco a
integridade das crianças, professores e funcionários da Instituição de Ensino.
Ainda fui informada por pais de alunos, que o local está servindo de ponto de
uso de drogas e frequentado por pessoas embriagadas, que estão
promovendo algazarras e desordem no local, na frente das crianças. O
Vereador Getúlio Gomes Filho comentou os requerimentos apresentados
pela Vereadora e disse que já cansou de apresentar requerimentos em
relação a situação caótica em que se encontram as estradas e disse que é
uma brincadeira o que a administração está fazendo em relação ao assunto.
Colocados em discussão e votação os requerimentos foram aprovados por
unanimidade. DOS VEREADORES JOSE AMILTON MASSOQUETTO E
ANTÔNIO PADILHA: requerimento nº 018/2019, ao Executivo Municipal,
requerendo solução urgente a fim de resolver problemas de alagamentos na
Rua Francisco de Ramos Cabral, priorizando os seguintes locais: entre meio
das travessas da Rua João de Almeida Barbosa Junior com a Rua Rui
Barbosa, próximo da oficina mecânica do Sr. Edson Welisko e também, na
altura do nº 1300 onde se localiza a Empresa de Transportes Toledo e outros
moradores, próximo da casa do Áureo eletricista. O Vereador José Amilton
Massoquetto comentou o seu requerimento e pediu providências em relação
às enxurradas. O Vereador Ricardo Carlos Hirt Junior comentou também
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sobre o perigo das bocas de lobo que se encontram abertas na cidade e que
representam um risco à população. A Vereadora Elizabete do Rocio Piani
falou da necessidade de se montar um equipe para fazer a manutenção dos
passeios e das vias da cidade. Colocado em discussão e votação o
requerimento foi aprovado por unanimidade. DO VEREADOR
ALESSANDRO LUIS MAZUR: requerimentos nº 013/2019, ao Executivo
Municipal, solicitando melhorias na capela mortuária do Cemitério
municipal, a pedido dos moradores do Alto da Glória e Beira Linha, pois
preferem que seus entes queridos sejam velados naquele local. Colocado em
discussão e votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. DOS
VEREADORES ANTÔNIO PADILHA E JOSE AMILTON MASSOQUETTO:
requerimentos de nº 014 e 015/2019, ao Executivo Municipal, solicitando
patrolamento e cascalhamento na estrada da Água Quente dos Domingues,
tendo em vista que, estão em péssimas condições e estão tomadas pelo
mato, impedindo a visibilidade dos motoristas; ao Executivo Municipal,
reiterando os requerimentos nº 074/2018 e nº 002/2019, em anexo.
Colocados em discussão e votação, os requerimentos foram aprovados por
unanimidade.
DA VEREADORA FRANCIELE CARARO CABRAL: requerimentos de nº
023 ao 025/2019, ao Executivo Municipal, solicitando policiamento na festa
que será realizada na Igreja da comunidade de Água Quente dos Luz no dia
28/04/2019; ao Executivo Municipal, solicitando patrolamento e
cascalhamento e limpeza do pátio atrás da casa do Sr. Miguel, na
propriedade do Sr. Dejair Matias; ao Executivo Municipal, solicitando em
regime de URGÊNCIA a colocação de grelhas nas bocas de lobo localizadas
na estrada próximo a Igreja Divino Espírito Santo, pois está oferecendo riscos
aos que ali trafegam em diversos horários do dia. A Vereadora Elizabete do
Rocio Piani pediu para assinar em conjunto o requerimento nº 023/2019.
Colocados em discussão e votação, os requerimentos foram aprovados por
unanimidade. O presidente realizou a chamada nominal justificando a falta da
Vereadora Daniele da Conceição de Andrade por motivo de atestado médico
e, passou-se a ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI N.º 012/2019 do
Executivo Municipal, cuja súmula: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a
proceder a abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento de 2019”.
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 013/2019 do
Executivo Municipal, cuja súmula: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a
proceder a abertura de crédito especial no Orçamento de 2019”. Colocados
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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 014/2019 do Executivo
Municipal, cuja súmula: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a
abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento de 2019”. 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. MOÇÃO DE REPÚDIO Nº 001/2019, dos
Vereadores Daniele da Conceição de Andrade, José Roberto Tulio e
Elizabete do Rocio Piani cuja súmula: “Moção de repúdio contra a proposta
de Emenda Constitucional PEC 006/2019, que modifica o sistema de
previdência social, estabelece regras de transição e disposições transitórias,
e dá outras providências”. Para ser aprovada a referida Moção necessita do
voto de 2/3 dos membros da Câmara. Colocada em discussão e deliberação
em única votação sendo rejeitada e encaminhada para arquivamento.
Votaram contra a Moção os Vereadores José Amilton Massoquetto, Antonio
Padilha, Getúlio Gomes Filho e Alessandro Luis Mazur. O Vereador José
Amilton Massoquetto justificou o seu voto contra a moção, afirmando que a
Reforma da Previdência é necessária e que já devia ter sido feita há muitos
anos e nenhum presidente teve coragem de fazê-la. Afirmou que uma moção
de repúdio é uma afronta ao governo e que ao invés de um repúdio, todos
deviam enviar dicas aos seus deputados e senadores para que o texto da
reforma possa ser melhorado a fim de que os agricultores e as pessoas mais
pobres não sejam prejudicados e sim que os benefícios, pensões e
aposentadorias dos políticos e dos maiores sejam igualados aos da
população. 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 passou a palavra
ao Vereador Getúlio Gomes Filho que cumprimentou a todos e falou que
entrou em contato com o secretário da AMCESPAR, a fim de convocar uma
reunião com os membros da mesma para ser discutida a questão do IML de
Ponta Grossa. O Vereador Ricardo Carlos Hirt Junior comentou sobre a
questão do IML e a parceria que esta sendo feita com a UEPG a qual está
abraçando a causa e contou o Daniel Ferreira da funerária, relatou que já
houve um impacto em relação ao atendimento do IML. Falou da participação
da Escola Imaculada Conceição do Faxinal dos Francos na etapa final do
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projeto Verde é Vida no Estado do Rio Grande do Sul, parabenizando as
alunas, professores, direção da escola e demais envolvidos. Disse que as
empresas de transporte já estão cadastradas para receber o subsídio para
transporte dos universitários e comentou da necessidade de geração de
emprego para jovens e da possibilidade do aumento da fábrica de costura no
município que trará novas oportunidades de emprego. Em relação ao muro
da Escola Erasmo Pilotto, afirmou que a construção deste muro já foi
solicitada há muito tempo e que até hoje não foi feita. Comentou sobre a fala
do Vereador Getúlio Gomes Filho sobre serviços de urgência e de
emergência e relatou que o que os vereadores estão solicitando à
Administração são serviços de emergência como a melhoria nas estradas
para retirada da safra e a construção do muro na Escola Erasmo Pilotto. A
Vereadora Elizabete do Rocio Piani disse que foi procurada por várias
pessoas, pais e professores sobre a questão do muro da Escola Erasmo
Pilotto. Relatou que as crianças estão correndo risco com a presença de
bêbados e de usuários de drogas no pátio da escola. Pediu providências,
pois, a situação é crítica. Afirmou que alcóolatras e drogados dormem e ficam
dentro do pátio da escola o que é uma ameaça à integridade das crianças. O
Vereador José Roberto Túlio disse que orgulha-se de ter votado no deputado
Aliel Machado que defende os agricultores em relação à reforma da
previdência. 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 reunião extraordinária a seguir e
para a próxima reunião ordinária que será realizada em 02/04/2019, 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 março de 2019.
ALESSANDRO LUIS MAZUR___________________________________
ANTÔNIO PADILHA

_________________________________________

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

____________________________________

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