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ATA DA 8.ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS – Em 02 de abril 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 à Vereadora Daniele da Conceição de Andrade para
fazer a leitura do texto Bíblico, após a leitura, colocou em votação as Atas: da
7ª Reunião Ordinária e da 4ª Reunião Extraordinária do 1º Período
Legislativo do ano de 2019 realizada em 26 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 063/2019 ao
Executivo Municipal, encaminhando os requerimentos aprovados em Sessão
Ordinária do dia 26/03/2019. OF. Nº 064/2019 ao Executivo Municipal,
encaminhando para SANÇÃO, os Projetos de Lei aprovados em Sessão
Extraordinária do dia 26/03/2019. OF. Nº 065/2019 ao 2º Ten. PM Rafael
Martins De Oliveira, Comandante do Destacamento da Polícia Militar
Rebouças – Paraná, encaminhando o requerimento aprovado em Sessão
Ordinária do dia 26/03/2019. OF. Nº 066/2019 ao 2º Ten. PM Rafael Martins
De Oliveira, Comandante do Destacamento da Polícia Militar Rebouças –
Paraná, encaminhando o requerimento aprovado em Sessão Ordinária do dia
26/03/2019. OF. Nº 067/2019 ao 3º SGT. PM Adenilson Rodrigues,
Comandante do Destacamento da Polícia Militar Rio Azul – Paraná,
encaminhando o requerimento aprovado em Sessão Ordinária do dia
26/03/2019. OF. Nº 068/2019 ao Sr. Oldemar Vicente Pes, Secretário
Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Rurais solicitando que seja
constituída uma equipe de Serviços Urbanos, com um responsável pela
coordenação dos trabalhos, e que essa equipe seja composta com
funcionários capacitados a operar e dirigir máquinas e caminhões, a fim de
melhorar as condições das ruas, mantendo-as limpas, transportar entulhos e
sinalizar de forma horizontal e vertical as vias de nossa cidade, bem como
desentupir galerias pluviais e bueiros mantendo assim, a cidade com menos
risco de enchentes e enxurradas. As sugestões aqui apresentadas, se
acatadas, teremos uma cidade além de melhor, mais bonita, e que irá
agradar a toda nossa população. OF. Nº 002/2019 do Gabinete do Vereador
Alessandro Luis Mazur ao Sr. Carlos Eduardo Perussolo Plockacz,
Responsável pelo Departamento de Frotas do Município, com solicitação de
informações em relação ao Veículo Spin da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura do Município de Rebouças – PR, conforme segue: 1Qual o consumo mensal dos últimos 12 meses de combustível e a
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quilometragem mensal do referido veiculo? 2- Solicito cópia dos diários de
bordo dos últimos 12 meses do veículo; 3- Existe um quadro comparativo de
consumo de outros veículos da área administrativa? Se existe, solicitamos
cópia destes demonstrativos. Estas solicitações estão sendo feitas para que
possamos no inteirar do uso da frota municipal. OFICIOS RECEBIDOS:
CONVITE do Sistema Profissionalizante de Ensino sobre a oferta de cursos
profissionalizantes no município. OF. Nº 011/2019 do Departamento de
Contabilidade da Prefeitura Municipal, encaminhando a Prestação de Contas
Municipal do exercício financeiro de 2018. OF. Nº 420/2019 do Sr. Felipe
Flessak, Diretor Geral da Casa Civil do Paraná, com informações prestadas
pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração
Penitenciária em relação ao IML de Ponta Grossa. OF. Nº 013/2019 do
Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal, encaminhando
complementação à Prestação de Contas Municipal do exercício financeiro de
2018. OF. Nº 08/2019 da AMCESPAR, com esclarecimentos sobre a situação
do pedido de implantação de uma unidade do IML na cidade de Irati.
PROJETO DE LEI N.º 015/2019 – do Executivo Municipal, o projeto será
destacado na Ordem do Dia. PROJETO DE EMENDA SUPRESSIVA N.º
001/2019 do Vereador Alessandro Luis Mazur ao Projeto nº 015/2019 do
Executivo Municipal, o projeto será destacado na Ordem do Dia. PROJETO
DE LEI N.º 002/2019 da Vereadora Daniele da Conceição de Andrade, o
projeto será encaminhado às Comissões Permanentes da Casa.
REQUERIMENTOS: DO VEREADOR ALESSANDRO LUIS MAZUR:
requerimento nº 014/2019, ao Executivo Municipal, requerendo ao chefe do
Poder Executivo que determine às Secretarias de Saúde, Educação, Obras,
Serviços Urbanos e Rurais e Departamentos afins, que notifiquem os
proprietários dos imóveis situados às margens da BR 153, conhecido como
loteamento do Celso Portela para que providenciem urgentemente a limpeza
dos terrenos, pois, as informações que nos chegam, conforme fotos em
anexo, demonstram que a atual situação dos imóveis é propícia para uma
epidemia de dengue e também, criadouro de animais peçonhentos como
cobras, aranhas e ratos que colocam em risco a saúde e a integridade da
população ali residente. Solicita-se ainda, que seja cumprido de forma
adequada o transporte escolar na localidade, pois, hoje o ônibus não circula
nas ruas do loteamento e as mães e responsáveis por crianças que ali
residem e necessitam do transporte tem que andar a pé, sendo ameaçados
pelos animais peçonhentos. Que retorne urgente o transporte escolar pelas
ruas do loteamento. Colocado em discussão e votação, o requerimento foi
aprovado por unanimidade. DOS VEREADORES ANTÔNIO PADILHA E
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JOSE AMILTON MASSOQUETTO: requerimentos de nº 016 e 017/2019, ao
Executivo Municipal, reiterando o Requerimento n.º 082/2018 o qual solicita
cascalhamento na Rua Vitório Zanin (atrás da Empresa Aneflex) a pedido dos
moradores; ao Executivo Municipal, solicitando patrolamento e
cascalhamento nas estradas do Marmeleiro dos Ingleses. Colocados em
discussão e votação, os requerimentos foram aprovados por unanimidade.
DA VEREADORA ELIZABETE DO ROCIO PIANI: requerimento de nº 018/2019,
ao Executivo Municipal, solicitando conserto do bueiro, aterramento de um tanque
e aplainamento de terreno para construção de moradia para a propriedade ao
lado, a pedido do Sr. João Laertes Urias, conhecido por Leio. Colocado em
discussão e votação o requerimento foi aprovado por unanimidade. DA
VEREADORA FRANCIELE CARARO CABRAL: requerimento de nº 026/2019,
ao Executivo Municipal, solicitando melhorias na Rua Dalila Casselli Sarraff na
Vila Santo Antônio, pois a mesma encontra-se em péssimas condições. Colocado
em discussão e votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. DO
VEREADOR GETÚLIO GOMES FILHO: requerimento nº 010/2019, ao Executivo
Municipal, solicitando em regime de URGÊNCIA, aterro no terreno para
construção de moradia na e limpeza de bueiro na estrada de acesso a
propriedade do Sr. João Moro e familiares na Comunidade de Colônia Cachoeira.
Colocado em discussão e votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade.
DOS VEREADORES JOSE AMILTON MASSOQUETTO E ANTÔNIO PADILHA:
requerimentos de nº 019 e 020/2019, ao Executivo Municipal, requerendo
cascalhamento na comunidade do Salto, saindo da estrada geral, seguindo pelas
moradias das famílias Padilha, Marques, José Bueno, Altamir da Luz Marques,
ligando com a divisa do município de Fernandes Pinheiro. JUSTIFICATIVA: Pedese urgência, pois, a estrada fica intransitável em dias de chuva, prejudicando
moradores, produtores agrícolas, o que traz grande preocupação à família do Sr.
Altamir que tem seu pai que é cadeirante com mais de 90 anos de idade; ao
Executivo Municipal, solicitando providências ao Sr. Prefeito Municipal para que
organize e convoque os setores responsáveis, para que façam a limpeza, roçada
e conservação nas margens das estradas rurais do município. Colocados em
discussão e votação os requerimentos foram aprovados por unanimidade. DO
VEREADOR RICARDO CARLOS HIRT JUNIOR: requerimento nº 007/2019,
Solicitando que determine ao Setor de Epidemiologia da Secretaria de Saúde, que
vistorie os terrenos localizados no final da Rua Argemiro de Paula próximo a
Estação de Tratamento de Água da Sanepar, e na Rua Sarkis Abrão Mellem
próximo a esquina com a Rua Padre Vicente Guardineri, pois alguns moradores
próximos encontraram mosquitos da Dengue naqueles terrenos, devido ao
acumulo de lixo no local. E que tais providências se façam o quanto antes para
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evitar que torne-se um problema de saúde pública. Colocado em discussão e
votação o requerimento foi aprovado por unanimidade. O presidente dispensou a
chamada nominal e justificou o atraso da Vereadora Daniele da Conceição de
Andrade que estava em consulta médica conforme atestado apresentado e,
passou-se a ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI N.º 011/2019 do Executivo
Municipal, cuja súmula: “Autoriza o Município de Rebouças a doar nitrogênio
liquido a produtores de leite e dá outras providências”. Projeto prejudicado na
ordem do dia, aguardando pareceres das comissões. EM DESTAQUE: PROJETO
DE LEI N.º 015/2019 do Executivo Municipal, cuja súmula: “Dispõe sobre
alterações na estrutura administrativa municipal de que trata a Lei nº 2014/2017, e
dá outras providências”. Os Vereadores Franciele Cararo Cabral, Getúlio Gomes
Filho, Elizabete do Rocio Piani e José Amilton Massoquetto pediram vistas ao
projeto. Colocado em votação, o pedido de vistas foi aprovado por unanimidade e
o projeto ficou prejudicado na Ordem do Dia. Encerrada a Ordem do Dia passouse a PALAVRA LIVRE: O Presidente cumprimentou a todos e passou a palavra
ao vereador Getúlio Gomes Filho, que cumprimentou a todos e comentou sobre o
agendamento de reunião a ser realizada com o governador do Estado e com o
Secretário de Segurança Pública, para tratar de assuntos em relação ao IML de
Ponta Grossa. O Vereador Alessandro Luis Mazur cumprimentou a todos e disse
que conversou com o líder de governo Husseim Bakri que relatou sobre a agenda
do governador e conversaram para agendar uma reunião primeiramente com o
secretário da Segurança Pública e após uma reunião com o governador, pois,
desta forma já apresentariam o que foi debatido em reunião com o secretário, em
relação ao IML de Ponta Grossa. O Vereador Ricardo Carlos Hirt Júnior comentou
sobre a aprovação de recursos para obras de asfalto no município,
aproximadamente 3 milhões de reais para asfaltamento de aproximadamente 46
quadras. Disse que diante dessas obras, aumenta ainda mais a necessidade de
organização em relação ao urbanismo e a infraestrutura da cidade. Após convidou
para uso da tribuna e da palavra o Sr. Mario Luiz Cordeiro, representante do
Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Saúde de Irati e Região o
qual falou sobre os pagamentos em atraso do Hospital D. Darcy Vargas, sobre
férias, práticas anti-sindicais e ameaças a funcionários do hospital. Após o
Presidente, convidou para uso da palavra a Diretora da Escola de Faxinal dos
Francos Sra. Maria Aparecida Pianaro, a professora Patrícia Iubel e suas alunas
Camila Laskoski e Fernanda Nicoly Cordeiro dos Santos que foram representar o
Estado do Paraná na seletiva da 19ª Expoagro Afubra no Rio Grande do Sul com
o Projeto SOS Nascentes na mostra científica sul-brasileira Verde é Vida. A
professora Patrícia Iubel explicou o projeto e falou sobre a importância da
conscientização das pessoas em relação a preservação da água e das nascentes.
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A Vereadora Daniele da Conceição de Andrade falou sobre o projeto, disse que
criou o anteprojeto e que o mesmo voltou para aprovação desta Casa de Leis e
que foi aprovado e ressaltou que é uma atitude nobre, um exemplo que estas
alunas estão dando e ensinando a todos sobre a proteção das águas e das
nascentes. Na sequência, o Presidente convidou a ex-vereadora Luiza Maria S.
de Andrade para fazer parte da mesa para procederem a diplomação dos
vereadores juvenis do ano de 2019. A Sra. Luiza comentou que foi uma das
autoras e idealizadora do Projeto Câmara Juvenil nesta Casa de Leis e
parabenizou a todos pela iniciativa de sua execução. Os Vereadores e Sra. Luiza
fizeram a entrega dos diplomas aos Vereadores Juvenis eleitos para a 1ª
Legislatura da Câmara Juvenil do Município de Rebouças. O Vereador Alessandro
Luis Mazur e José Amilton Massoquetto parabenizaram os Vereadores Juvenis e
os incentivaram a participar como cidadãos ativos na vida pública a fim de
melhorar o município, o Estado e a nossa nação. Após teve início a Sessão
Solene de Posse dos Vereadores Juvenis e a eleição da Mesa Executiva para o
anuênio de 2019. 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 09/04/2019, 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 02 de abril 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 _______________________________
JOSÉ ROBERTO TULIO ______________________________________
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RICARDO CARLOS HIRT JUNIOR_______________________________
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