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      Município de Rio Bonito do Iguaçu  

                     Estado do Paraná 

                                                              6ªLegislatura 

2ª Sessão Legislativa 

1ª Sessão Ordinária  

ATA Nº 003/2014 – SESSÃO ORDINÁRIA 
Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze, às dezenove horas, na sede da 
Câmara Municipal de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná, sob a Presidência do Vereador 
Milton Rodrigues da Silva, que fez à verificação da presença dos Senhores Vereadores pela ordem: 
Milton Rodrigues da Silva, Daizi Camello, João Laerte Bovino, Irineu Ferreira Camilo, Anderson 
de Oliveira, Nelço Bortoluzzi, Laertes Carador Moreira, Jucimar Périco e Oséias de Oliveira. O Sr. 
Presidente verificando quorum legal, deu inicio aos trabalhos da primeira sessão ordinária do ano de 
dois mil e quatorze. Iniciou destacando o bom trabalho realizado pelos Vereadores no ano anterior 
onde resgatou o respeito e a dignidade que o Legislativo tinha perdido. Disse da importância em 
manter o mesmo ritmo de trabalho, pois os problemas não foram resolvidos. Agradeceu a presença 
do publico e após convida a secretária ad-hoc Luana Cristina Moretti para que proceda a leitura da 
ata anterior para sua devida apreciação. A seguir o Sr. Presidente passa para os trabalhos da hora do 
expediente. Deram entrada as seguintes matérias: Mensagem nº 056/2013 subscrito pelo Prefeito 
Municipal, Sr. Irio Onélio de Rosso encaminhando o Projeto de Lei nº 045/2013 que Cria o 
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA do Município de Rio Bonito 
do Iguaçu. Aceito pela entrada, encaminha-se para Comissão de Legislação, Justiça e Redação para 
parecer sobre sua legalidade e constitucionalidade. Oficio nº 017/2014 subscrito pelo Presidente e 
empresário da Associação Comercial e Empresarial de Rio Bonito do Iguaçu – ACERBI, Sr. 
Benhur Beltrame pedindo a intervenção do Poder Legislativo para com o sargento da Policia Militar 
de Rio Bonito do Iguaçu e sua corporação que fazem abordagem nos veículos que transitam no 
Município para que usem do bom senso ao abordar essas pessoas, orientando-as e advertindo-as 
antes de realizar punições mais severas como foram feitas nos últimos meses. O Sr. Presidente disse 
que de maneira nenhuma esta sendo contra a Lei e a Justiça, até porque é o Legislativo e o 
Executivo que tem que conduzir a Lei dentro do Município, mas frisou que a Policia precisa ser 
parceira do povo.  Citou que muitos agricultores estão se deslocando para Municípios vizinhos 
evitando a abordagem dos policiais  cujo o objetivo é penalizar e não orientar, causando prejuízos 
no bolso e até mesmo deixando de gastar no comércio de Rio Bonito do Iguaçu. O senhor 
Presidente entende da necessidade de que a Lei precisa ser cumprida, mas se preocupa quando é de 
forma severa, sem que as pessoas possam ao menos ter a chance de se adequar  as normas de Lei. O 
Vereador Irineu Ferreira Camilo concordou com a explanação do Sr. Presidente, parabenizou a 
Associação Comercial pela iniciativa e reforçou dizendo que  é importante o trabalho que a policia 
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militar vem realizando, mas diante de tais fatos e da realidade do povo do Município de Rio Bonito 
do Iguaçu o bom senso deve ser primordial para haver um bem comum. O Vereador João Laerte 
Bovino  diz que concorda plenamente com as palavras do Presidente Milton, e diz que quer reforçar 
o pedido da Associação Comercial, mas no intuito de pedir a policia que de mais atenção ao que 
vem ocorrendo nos finais de semana, onde jovens acabam ingerindo bebida alcoólica e assumindo a 
direção de um veículo, colocando em risco a vida de pessoas inocentes e até mesmo suas próprias 
vidas. O Vereador Jucimar Périco reforça dizendo que os policiais precisam ter bom senso e manter 
um dialogo amigável com o povo, pois desta forma o resultado será satisfatório para ambas das 
partes. Comunica-se o plenário, arquive-se. Comunicados nº CM276262/2013, CM282674/2013, 
CM282675/2013, CM282676/2013, CM282677/2013, CM282678/2013, CM282679/2013, 
CM282680/2013, CM282681/2013, CM282682/2013, CM282683/2013, CM282684/2013, 
CM297517/2013. Ministério da Educação – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 
Informando as seguintes liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de 
programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, respectivamente: Quota, total de 
R$ 35.727,81; PDDE – Educação Integral, total de R$ 1.687,57; PDDE – Educação Integral, total 
de R$ 32.040,00; PDDE – Estrutura, total de R$ 10.000,00; PDDE – Educação Integral, total de R$ 
851,23; PDDE – Estrutura, total de R$ 10.000,00; PDDE – Educação Integral, total de R$ 195,15; 
PDDE – Educação Integral, total de R$ 252,98; PDDE – Estrutura, total de R$ 8.300,00; PDDE – 
Educação Integral, total de R$ 247,00; PDDE – Educação Integral, total de R$ 182,80; PDDE – 
Estrutura, total de R$ 8.300,00; PDDE – Estrutura, total de R$ 15.000,00; PDDE – Educação 
Integral, total de R$ 32.600,00; PDDE – Estrutura, total de R$ 8.300,00; PDDE – Estrutura, total de 
R$ 15.000,00; Alimentação Escolar – EJA, no valor de R$ 384,00. Alimentação Escolar – ensino 
fundamental, no valor de R$ 7.866,00;  Alimentação Escolar – creche, no valor de R$ 2.500,00; 
Alimentação Escolar – AEE, no valor de R$ 1.040,00; Alimentação Escolar – pré-escola, no valor 
de R$ 3.090,00;  Quota, total de R$ 36.407,44. Comunica-se o plenário, arquive-se. Ofícios nº Ref.: 
022171/MS/SE/FNS, 026290/MS/SE/FNS, 005388/MS/SE/FNS, 1199/MS/SE/FNS, 
012649/MS/SE/FNS, 010677/MS/SE/FNS, 010678/MS/SE/FNS, 005028/MS/SE/FNS, 
009346/MS/SE/FNS. Ministério da Saúde – Fundo Nacional de Saúde Informando liberações de 
recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, conforme segue: Pagamento de Saúde Bucal, 
competência 12/2013, no valor de R$ 13.380,00; Pagamento de Agentes Comunitários de Saúde, 
competência 12/2013, no valor de R$ 38.950,00; Pagamento de Saúde da Família, competência 
12/2013, no valor de R$ 53.475,00; Pagamento de PAB Fixo, competência 01/2014, no valor de R$ 
30.625,00; Pagamento de Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ (RAB-
PMAQU-SM), competência 05/2013, no valor de R$ 5.600,00; Pagamento de Programa de 
Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (VAN), competência 11/2013, no valor de R$ 
6.000,00; Pagamento de Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ (RAB-
PMAQU-SM), competência 06/2013, no valor de R$ 5.600,00; Pagamento de Piso Fixo de 
Vigilância em  Saúde - PFVS, competência 01/2014, no valor de R$ 3.618,62; Pagamento de PAB 
Fixo, competência 02/2014, no valor de R$ 30.625,00. Solicitação nº 001/2014 subscrito pelo 
Vereador Irineu Ferreira Camilo o qual solicita para que seja providenciada por parte do órgão 
responsável do Executivo Municipal a instalação de um Poste de Iluminação no final da Rua José 
Sabadini, Loteamento Galera. Aceito pela entrada, encaminha-se para discussão única e votação. 
Solicitação nº 002/2014 subscrito pelo Vereador Irineu Ferreira Camilo o qual solicita para que seja 
providenciada por parte do órgão responsável do Executivo Municipal, e de acordo com as normas 
legais de transito a construção de quebra-molas, no Loteamento Trento, nos locais que se fizerem 
necessários. O vereador Jucimar Périco solicita ao Sr. Presidente para de acordo com o solicitante 
Vereador Irineu Ferreira Camilo, que seu nome seja incluído na solicitação, justificou dizendo que  
moradores da mesma localidade o procuraram solicitando o mesmo assunto. Acordado pelo 
solicitante. Fica aceito pela entrada, encaminha-se para discussão única e votação. Solicitação nº 
003/2014 subscrito pelo Vereador João Laerte Bovino o qual solicita para que seja providenciado 
por parte do órgão responsável do Executivo Municipal a manutenção dos postes de iluminação 
pública na rua Santo Expedito, em frente as residências de Jeromil Lanpugnani e Aderce (da antiga 
Coopergrão), Loteamento Trento. Aceito pela entrada, encaminha-se para discussão única e 
votação. Nada mais havendo em matéria de expediente encaminha-se para matéria de discussão 
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única e votação. Deram entrada as seguintes matérias: Solicitação nº 001/2014 subscrito pelo 
Vereador Irineu Ferreira Camilo o qual solicita para que seja providenciada por parte do órgão 
responsável do Executivo Municipal a instalação de um Poste de Iluminação no final da Rua José 
Sabadini, Loteamento Galera. Aprovada por unanimidade oficie-se como solicitada. Solicitação nº 
002/2014 subscrito pelo Vereador Irineu Ferreira Camilo o qual solicita para que seja providenciada 
por parte do órgão responsável do Executivo Municipal, e de acordo com as normas legais de 
transito a construção de quebra-molas, no Loteamento Trento, nos locais que se fizerem 
necessários. Aprovada por unanimidade oficie-se como solicitada.  Solicitação nº 003/2014 
subscrito pelo Vereador João Laerte Bovino o qual solicita para que seja providenciado por parte do 
órgão responsável do Executivo Municipal a manutenção da Iluminação  publica na rua Santo 
Expedito, em frente as residências de Jeromil Lanpugnani e Aderce (da antiga Coopergrão), 
Loteamento Trento. Aprovada por unanimidade oficie-se como solicitada. Nada mais havendo em 
discussão única e votação, passa-se para a matéria de primeira discussão e votação, como não houve 
matérias em segunda e terceira discussão e votação o Sr. Presidente passa para a palavra livre. 
Dando inicio o Sr. Presidente parabeniza a ação do Sr. Prefeito Municipal por ter o atendido o 
pedido de aumento salarial dos agentes de saúde que partiu junto com os Vereadores da Câmara. 
Citou que o Executivo está se mobilizando para atender as necessidades dos agricultores em geral, 
devido à estiagem acabaram tendo prejuízos com suas lavouras. O Senhor Presidente disse que o Sr. 
Prefeito colocou uma equipe técnica da Prefeitura para fazer um levantamento sobre os perdas 
desses agricultores para assim poder ajudá-los junto as entidades financiadoras no que necessário 
for. O Vereador Nelço Bortoluzzi lembrou quando foi Secretário da pasta de Assuntos Comunitário 
no ano de dois mil e onze, onde o mesmo deparou-se com a mesma situação critica referente a 
estiagem que está sucedendo este ano. Destacou o plano de ações onde varias entidades sendo 
Prefeitura Municipal, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Assuntos Comunitários, Seab e 
Sindicato Rural uniram esforços para elaborar um levantamento sobre as perdas causadas. Entre 
tanto o Nobre Par relatou da importância de agilizar estes  levantamentos para que o Sr. Prefeito 
possa, através de uma medida posicionar qual ação deve ser tomada diante da situação. Disse que 
todo esse amparo é para que o Governo Municipal possa intermediar pelos agricultores juntos aos 
órgãos financiadores, suas cédulas de financiamentos evitando maiores prejuízos. Vereador Nelço 
Bortoluzzi lembrou do pedido feito junto a Deputada Marla Tureck onde foi protocolado um oficio 
pedindo tubos manilhas e um poço artesiano no IPAGUAS (Instituto das Águas do Paraná) pedido 
este para atender as necessidades de agricultores e das propriedades no município. O Nobre Par 
comunicou que da conquista de sua solicitação e que os mesmos já estão disponível no Órgão, 
esperando apenas a assinatura do Sr. Prefeito municipal para retira-los. O Vereador Laertes Carador 
Moreira agradece a presença de todos e convida para que venham sempre, e que participem das 
sessões, para acompanhar o andamento da política no Município. Deixa seus sentimentos a Família 
Marangoni, pelo falecimento do Sr. Silvino Marangoni. Solicitou ao Sr. Presidente  que seja 
enviado um ofício ao Prefeito Municipal  ou para o Secretário de administração para que o Dr. 
Vitor volte para o seu cargo efetivo no Posto de Saúde como dentista. Pede mais atenção da 
administração no que diz respeito aos calçamentos, e parabeniza pela aquisição do ônibus para os 
universitários, e relembrou que na campanha foi prometido que os universitários não pagariam nada 
pelo transporte, então assim que for possível colocar a promessa em andamento. O Vereador Irineu 
Ferreira Camilo diz que esta de total acordo com as reivindicações do Vereador Laertes, esclareceu 
sobre o acréscimo no salário dos agentes de saúde, disse que foi uma iniciativa de todos os 
Vereadores, mas esse acréscimo não é de recurso livre do Município, mas sim de recurso que foi 
repassado do Governo Federal especificamente para os agentes de saúde. Solicitou em plenário para 
o Sr. Presidente para que o responsável pelo departamento de planejamento venha a Tribuna livre 
para esclarecer a população sobre o Programa Minha Casa minha vida. O Vereador Oseias de 
Oliveira agradeceu a presença de todos e destacou o trabalho realizado pela atual administração, 
frisou de toda a dificuldade que ocorreu, mas a em conjunto com a Câmara de Vereadores as 
dificuldades estão sendo vencida.  O Vereador Périco agradece a presença de todos e convida para 
que venham sempre e acompanhem as sessões, agradece ao prefeito pela aquisição do ônibus para 
os universitários e diz que foi uma promessa de campanha e que a mesma foi cumprida. O Vereador 
Daizi Camello  parabenizou ao Prefeito Municipal pelo atendimento da solicitação do aumento de 
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salário dos agentes de saúde, agradeceu a presença de todos e convidou os mesmos para que  
compareçam  sempre. O Vereador João Laerte Bovino agradeceu a  presença de todos, esclareceu 
que as cobranças que são feitas em plenário é para o bem da população e do Município, Pediu ao 
Senhor Presidente que  assim que o Procurador Jurídico da Câmara volta-se as suas atribuições, o 
mesmo requereu cópia do atestado médico do procurador jurídico. O Vereador Anderson de oliveira 
agradeceu a presença do publico, e desejou aos novos secretários e chefes de departamento, um 
bom trabalho, frisou que ações tenham seu inicio pois a dificuldade é grande e o povo não pode 
mais sofrer por falta de trabalho e particularidades partidárias. O Sr. Presidente Milton Rodrigues 
da Silva disse que o pedido do Vereador João Laerte Bovino será acatado, que será mandado um 
ofício com o pedido do vereador ao Procurador Jurídico para que o mesmo apresente um atestado 
médico justificando sua falta a sessão ordinária do dia dezessete do mês de Fevereiro do corrente 
ano. O Sr. Presidente frisou que o ofício sobre o dentista Vitor requerido pelo Vereador Laertes 
Carador Moreira será atendido. Agradeceu a presença de todos. E convida a população para a 
próxima sessão, dia vinte e quatro do mês de fevereiro do corrente ano. O Vereador Nelço 
Bortoluzzi pede permissão e parabeniza o Presidente Milton Rodrigues da Silva e a Casa de Leis 
pela devolução de setenta mil reais para o Executivo. O Senhor Presidente finaliza  dizendo que fez 
a devolução desse dinheiro  será de grande importância para o Executivo e principalmente para  
ajudar os agricultores. O Sr. Presidente finaliza agradecendo à todos os presentes, declarou 
encerrada a presente sessão, convocando todos os vereadores para a Sessão Ordinária para o dia 
vinte e quatro de março  do ano de dois mil e quatorze, na sede da Câmara Municipal às dezenove 
horas. Esta ata foi lavrada por mim, Luana Cristina Moretti, Secretária ad-hoc, que assino com os 
demais presentes.   

 


