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      Município de Rio Bonito do Iguaçu  

                     Estado do Paraná 

                                                              6ªLegislatura 

2ª Sessão Legislativa 

2ª Sessão Ordinária  

ATA Nº 004/2014 – SESSÃO ORDINÁRIA 
Aos vinte e quatro 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 segunda sessão 
ordinária do ano de dois mil e quatorze. 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: Informativo Câmara dos Deputados, Informando Recursos do Orçamento da 
União pagos ao Município de Rio Bonito do Iguaçu, no período de janeiro a dezembro de 2013, 
sendo R$ 264.169,29 destinado ao Fundo Municipal de Assistência Social, R$ 1.725.050,01 
destinado ao Fundo Municipal de Saúde e R$ 4.019.626,15 ao Município de Rio Bonito do Iguaçu.  
Já os recursos empenhados no mesmo período totalizaram R$ 963.206,70. Comunica-se o plenário, 
arquive-se. Ofício Circular Externo/MDS/SNAS/DEFNAS/CGEOF/Nº 92/2013 Diretor Executivo 
do Fundo Nacional de Assistência Social, Sr. Antonio J. G. Henriques Comunicando transferência 
de recursos destinados a manutenção dos serviços de ação continuada conforme abaixo: IGD-PBF, 
no valor de R$ 5.688,27; IGD-SUAS, no valor de R$ 836,05; PBF, no valor de R$ 4.500,00; 
PBVIII, no valor de R$ 4.500,00; PTMC, no valor de R$ 304,05. Comunica-se o plenário, arquive-
se. Parecer nº 002/2014 Comissão de Legislação, Justiça e Redação Favorável a tramitação do 
Projeto de Lei nº 044/2013. Aceito pela entrada, anexe-se ao referido Projeto de Lei. Parecer nº 
003/2014 Comissão de Legislação, Justiça e Redação Favorável a tramitação do Projeto de Lei nº 
045/2013. Aceito pela entrada, anexe-se ao referido Projeto de Lei. Nada mais havendo em matéria 
de expediente, passa-se para matéria de discussão única e votação. Nada havendo em matéria de 
discussão única e votação, passa-se para matéria de primeira discussão e votação. Deram entrada as 
seguintes matérias: Projeto de Lei nº 044/2013 de autoria do Sr. Prefeito Municipal que Autoriza o 
Poder Executivo Municipal a permutar imóveis e dá outras providencias. O Vereador Anderson de 
Oliveira pede que o Projeto seja encaminhado a Comissão EFF, para ser mais bem analisada. O 
Vereador Oseias de Oliveira pede para que seja colocado em regime de urgência, O Vereador Nelço 
Bortoluzzi disse que se colocar em regime de urgência não haverá tempo hábil para estudar o 
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projeto de lei e fazer o parecer, O Vereador Anderson frisou que é preciso tempo para analisar o 
Projeto, pois não esta votando por ele, e sim pela população, o projeto precisa ser estudado. O 
Vereador Laertes Carador Moreira concordou com o Vereador Anderson, e disse que o lado político 
precisa ser deixado de lado às vezes, pois o Projeto é polêmico e precisa ser votado com 
consciência, O Sr. Presidente pede ao Vereador Oseias se o mesmo quer que seu requerimento para 
que o Projeto seja colocado em regime de urgência e vá a votação, o Vereador Oséias disse que 
diante dos fatos ele retira o requerimento. O Sr. Presidente coloca o requerimento do Vereador 
Anderson para que o referido Projeto seja encaminhado a Comissão EFF. Aprovado por 
unanimidade, encaminha-se a Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização para parecer. Projeto 
de Lei nº 045/2013 de autoria do Sr. Prefeito Municipal que Cria o Conselho Municipal de 
Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA do Município de Rio Bonito do Iguaçu. Aprovado 
por unanimidade, encaminha-se para a segunda discussão e votação. Nada mais havendo em 
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. O Vereador Oseias pede desculpa aos 
vereadores pela atitude dos evangélicos, pois não ficaram até o encerramento da sessão. O Vereador 
Laertes disse que o Projeto sobre a permuta é um projeto bastante polêmico e que precisa ser 
estudado. O Vereador Milton disse que tem um grande respeito pela Igreja evangélica, mais ficou 
triste pelo modo que os mesmos reagiram. O Vereador Nelço falou que é solidário as palavras do 
vereador Oséias, e que o Projeto vai ser estudado o mais rápido possível, Indagou também sobre a 
construção da ponte que liga as comunidades de Bela Vista a Linha Rosa, pede que seja enviado 
ofício para o executivo para que seja esclarecido. O Vereador Irineu Ferreira Camilo disse que foi 
informado que a Tractebel esta repassando um recurso ao Município no valor de trinta mil reais, 
para ampliação do Sindicato, mais devido a problemas o recurso não pode ser direcionado ao 
mesmo, mais vai para os cofres públicos para execução de serviços que será destinado á construção 
de um parque infantil. O Vereador Anderson de Oliveira justificou a sua posição diante do projeto 
de lei de permuta de imóveis, disse que precisa pensar na população em geral, e não somente em 
uma parte da mesma, disse que o projeto precisa ser analisado com cautela. O Vereador Daizi 
Camello convida a população para que acompanhem as sessões. O Vereador Jucimar Périco 
parabeniza os vereadores pelo debate. O Vereador João Laerte Bovino pede informações sobre a 
super creche, pois á muitas reclamações de mães, pediu que seja enviado um ofício ao Executivo 
para maior esclarecimentos, parabenizou o Vereador Anderson pela iniciativa de baixar comissão 
para o projeto de permuta, por ser um projeto muito importante. 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 seis  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.   

 


