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      Município de Rio Bonito do Iguaçu  

                     Estado do Paraná 

                                                              6ªLegislatura 

3ª Sessão Legislativa 

1ª Sessão Ordinária  

ATA Nº 004/2015 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze às dezenove horas na sede da 

Câmara Municipal de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná, sob a Presidência do Vereador 

Anderson de Oliveira o qual fez à verificação da presença dos Senhores Vereadores pela ordem: 

Anderson de Oliveira, Irineu Ferreira Camilo, João Laerte Bovino, Jucimar Périco, Nelço 

Bortoluzzi, Daizi Camello, Laertes Carador Moreira, Milton Rodrigues da Silva e Oséias de 

Oliveira. O Sr. Presidente verificando quórum legal, declarou encerrado o recesso parlamentar e deu 

inicio aos trabalhos da hora do expediente convidando o Secretária  ad-hoc Luana Cristina Moretti 

para que proceda a leitura da ata anterior para sua devida apreciação. Ata aprovada por 

unanimidade.  A seguir o Sr. Presidente passa para os trabalhos da hora do expediente. Deram 

entrada as seguintes matérias: Ofício nº 013/2015 subscrito pelo Prefeito Municipal, Sr. Irio Onélio 

de Rosso em resposta ao ofício nº 123/2014 juntando as notas fiscais solicitadas por esta casa e se 

colocando a disposição para comparecer na tribuna da casa para prestar esclarecimentos sobre os 

gastos praticados no biênio 2013/2014 em reparos e manutenção do maquinário público. O Sr. 

Presidente esclarece aos demais Vereadores o objetivo do oficio e orienta a necessidade de definir 

uma data para que o Chefe do Executivo possa fazer uso da tribuna para dar mais esclarecimentos 

sobre os gastos praticados no biênio 2013/2014 referente aos reparos e manutenção dos maquinários 

publico. O Vereador Laertes C. Moreira avaliou que é importante a vinda do Prefeito para dar 

esclarecimentos sobre esses gastos, o nobre par afirmou que pretende juntar assinaturas para 

constituir um requerimento, este para instaurar uma comissão de inquérito para avaliar os fatos 

referente ao caso Amarok e Maquinários Publico. Disse que além de mandar denuncias ao 

ministério publico o Vereador deve cumprir com seu papel e declarou que será contundente nas 
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suas ações nesses dois anos, pois até o momento não pode constatar qualquer ação do executivo que 

desse melhorias para a população. O Vereador Irineu F. Camilo apoiou as palavras do nobre par e 

concordou em abrir inquérito caso seja necessário, pois varias denuncias foram encaminhadas ao 

ministério publico e até o momento nenhuma ação foi tomada. Aprovou a vinda do Sr. Prefeito para 

dar explicações referentes aos gastos e acredita que será o inicio de um novo momento politico no 

município. O Sr. Presidente colocou em apreciação ao plenário a data de dois de março de dois mil 

e quinze para que o Sr. Prefeito se faça presente na Câmara de Vereadores para uso da tribuna livre. 

Aprovado por unanimidade. Segue envio do Oficio ao executivo. Comunicados nº 

CM302651/2014, CM302652/2014, CM313687/2014 e CM000774/2015 subscrito pelo 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 010, total de R$ 39.663,18; 

PDDE – Educação Especial, total de R$ 8.020,00; Alimentação Escolar – EJA, no valor de R$ 

360,00. Alimentação Escolar – AEE, no valor de R$ 1.370,00; Alimentação Escolar – pré-escola, 

no valor de R$ 3.830,00;  Alimentação Escolar – creche, no valor de R$ 2.320,00; Alimentação 

Escolar – ensino fundamental, no valor de R$ 14.652,00; Mais Educação – Fundamental, no valor 

de R$ 3.672,00; PNATE 009 - no valor de R$ 25.181,94; PNATE 009 - no valor de R$ 2.865,78; 

PNATE 009 - no valor de R$ 6.994,17; QUOTA 011 - no valor de R$ 38.773,10; QUOTA 012 - no 

total de R$ 41.364,33. Comunica-se ao plenário arquiva-se. Relatório de Consulta subscrito pelo 

Ministério da Saúde – Fundo Nacional de Saúde informando liberações de recursos financeiros do 

Fundo Nacional de Saúde, conforme segue: Pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica 

Básica, competência 11/2014, no valor de R$ 6.426,43; Pagamento de Incentivo Adicional ao 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde, competência 09/2014, no valor de R$ 39.546,00; 

Pagamento de Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF, competência 10/2014, no valor de R$ 

12.000,00; Pagamento de PAB Fixo, competência 11/2014, no valor de R$ 30.625,00; Pagamento 

de Piso Fixo de Vigilância em  Saúde - PFVS, competência 11/2014, no valor de R$ 110,00; 

Pagamento de Piso Fixo de Vigilância em  Saúde - PFVS, competência 11/2014, no valor de R$ 

3.618,62; Pagamento de Piso Fixo de Vigilância em  Saúde - PFVS, competência 12/2014, no valor 

de R$ 3.728,62; Pagamento de Piso Fixo de Vigilância Sanitária – parte Anvisa, competência 

11/2014, no valor de R$ 195,64; Pagamento de Piso Fixo de Vigilância Sanitária – parte Anvisa, 

competência 12/2014, no valor de R$ 195,64; Pagamento de Piso Fixo de Vigilância Sanitária – 

parte FNS, competência 11/2014, no valor de R$ 804,36; Pagamento de Piso Fixo de Vigilância 

Sanitária – parte FNS, competência 12/2014, no valor de R$ 804,36. Comunica-se ao plenário 

arquiva-se. Oficio nº 0017/2015/SR Oeste do PR subscrito pelo Gerente de Filial da Caixa 

Econômica Federal, Sra. Solange M. R. Anacleto de Souza e outros informando celebração do 

Contrato de Repasse 815318/2014 – Processo 1022281-64/2014, com o  Município de Rio Bonito 

do Iguaçu , cujos valores são: Valor do Repasse R$ 682.500,00; Valor da Contrapartida R$ 

22.500,00 Valor do Investimento R$ 705.000,00. Tal contrato se refere a Ação Fomento ao Setor 

Agropecuário – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que tem por objeto 

cascalhamento e recuperação de estradas vicinais. Comunica-se ao plenário arquiva-se. Oficio nº 

0039/2015/SR Oeste do PR subscrito pelo Gerente de Filial da Caixa Econômica Federal, Sra. 

Solange M. R. Anacleto de Souza e outros notificando credito de recurso sob bloqueio, Contrato de 

Repasse nº 808827/2014 – Processo 1020419-89/2014, no valor de R$ 97.500,00, destinado ao 

Município de Rio Bonito do Iguaçu, o qual se refere ao Programa Ação Fomento ao Setor 

Agropecuário – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que tem por objeto aquisição 
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de 01 trator agrícola de pneus e 01 carreta agrícola de madeira. Comunica-se ao plenário arquiva-se.  

Oficio nº 0090/2015/SR Oeste do PR Gerente de Filial da Caixa Econômica Federal, Sra. Solange 

M. R. Anacleto de Souza e outros informando celebração do Contrato de Repasse 814213/2014 – 

Processo 1021868-10/2014, com o  Município de Rio Bonito do Iguaçu , cujos valores são: Valor 

do Repasse R$ 970.000,00; Valor da Contrapartida R$ 1.582,00 Valor do Investimento R$ 

971.582,00. Tal contrato se refere ao PRONAT – Desenvolvimento Sustentável de Territórios 

Rurais – Ministério do Desenvolvimento Agrário, que tem por objeto aquisição de patrulha agrícola 

mecanizada e infraestrutura de feira. Os Vereadores Irineu F. Camilo e Milton R. da Silva 

solicitaram ao Sr. Presidente envio de um oficio ao executivo informando o nome dos Deputados e 

o destino final dos recursos. Colocado em apreciação. Aprovado por unanimidade. Comunica-se ao 

plenário arquiva-se. Nada mais havendo na matéria de expediente, passa-se para matéria de 

discussão única e votação. Nada havendo na matéria de discussão única e votação, passa-se para 

matéria de primeira discussão e votação. Nada havendo nas matérias de primeira, segunda e terceira 

discussão e votação o Sr. Presidente informa os senhores Vereadores a necessidade de formar as 

comissões que deliberaram os projetos de lei. O Sr. Presidente dispensa por dez minutos a sessão 

para que os Vereadores possam constituir as comissões regulamentadas pelo regimento interno. 

Retornando aos trabalhos o Sr. Presidente anuncia a formação das comissões e coloca em 

apreciação do plenário. Comissão de Legislação, Justiça e Redação: Presidente: Nelço Bortoluzzi, 

Secretário: Jucimar Périco e Relator: João L. Bovino. Comissão de Economia, Finanças e 

Fiscalização: Presidente: João L. Bovino, Secretário: Irineu F. Camilo e Relator: Jucimar Périco. 

Comissão de Urbanismo, Viação, Obras e Serviços Públicos: Presidente: Oséias de Oliveira, 

Secretário: Milton R. da Silva e Relator: Daizi Camello. Comissão de Educação, Saúde, Bem Estar 

Social, Esporte, Cultura e Lazer: Presidente: Milton R. da Silva, Secretário: Oséias de Oliveira e 

Relator: Irineu F. Camilo. Comissão de Agricultura e Meio Ambiente: Presidente: Daizi Camello, 

Secretário: Laertes C. Moreira, e Relator: Nelço Bortoluzzi. Aprovado por unanimidade do 

plenário. Após o Sr. Presidente passa para a palavra livre. Dando inicio o Vereador Laertes C. 

Moreira no uso da sua palavra fez um questionamento ao Vereador Jucimar Périco o qual 

representou o poder legislativo  na fiscalização do concurso publico, sobre a legitimidade da 

aplicação das provas do concurso. O Vereador Jucimar Périco esclareceu que sua pessoa foi 

escolhida para acompanhar os tramites legais do concurso onde o mesmo a convite do professor 

responsável pela aplicação das provas solicitava sua presença em diversos lugares para fiscalizar, 

citou exemplos como, fechamento dos portões, comprovação dos envelopes lacrados antes da 

aplicação das provas, sua presença quando solicitado nas salas e sua assinatura em todos os 

gabaritos pertinentes ao seu prédio, concluiu que, diante desses fatos nada de irregular foi 

constatado. O Vereador Laertes C. Moreira avaliou que o nobre par não tinha os conhecimentos 

suficientes para acompanhar o referido concurso, disse que evidencias de fraude foram constatadas 

e que o referido concurso teve falcatruas. Apontou no passado que ex gestores também favoreciam 

seus companheiros nos concursos e acreditou que este Prefeito seria diferente, mas não foi, fez 

comparações apontando maracutaias de políticos de grande escalão onde criticou dizendo, se em 

Rio Bonito do Iguaçu onde é lugar pequeno acontece, pode se imaginar nas grandes metrópoles o 

que pode acontecer. O nobre par anunciou que o Vereador Jucimar Périco faltou com a verdade, 

pois acredita que teve sim manobras irregulares aonde veio a beneficiar algumas pessoas, citou que 

houve candidatos que tiraram notas suficientes para passar e foram desclassificados, esclareceu que 

sua indignação não se deu por seus familiares não ter atingido o objetivo mais sim de pessoas que 

são qualificadas e foram rebaixadas sem explicação, apontou que houve um servidor contratado na 
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prefeitura apadrinhado por um deputado que passou em primeiro em sua função de forma 

excepcional, estás e outras situações deixaram o Vereador e populares indignados, o nobre par 

deixou seu repudio com os fatos. Além o Vereador falou dos veículos da administração municipal 

que circulam sem destino e finalidade especifica, relatou que a maioria não tem proposito e quando 

é solicitado para atender munícipes os mesmos não estão disponíveis, a não ser para pessoas 

próximas ao executivo. Falou que está insatisfeito com a administração e que será ferrenho na sua 

posição diante da atual administração. O Vereador Jucimar Périco usou sua replica para afirmar que 

falou a verdade e esclareceu que sua pessoa foi a segunda opção, pois o Vereador que fez o 

questionamento era pra ser o fiscalizador e quando era solicitado para acompanhar os fechamentos 

das turmas o mesmo comparecia e assinava os gabaritos conforme orientado. O Vereador Irineu F. 

Camilo avaliou  que ações mal intencionadas estão afundando o município de Rio Bonito do 

Iguaçu, que pessoas que servem a administração municipal estão fatiando os recursos e se 

beneficiando dos bens publico. O Vereador evidenciou nomes que foram aprovados no concurso 

que levantam suspeitas, por indicarem proximidade com servidores do primeiro escalão da atual 

administração, e  citou: Vania do município de Ibema para o cargo de contadora, está já trabalha 

como contadora na atual administração, também apontou outro fato que chamou sua atenção, a 

aprovação dos candidatos Selda Burdella Bonfim e Jose Dione Bonfim para técnicos em 

enfermagem, o Vereador disse que fez busca por meio eletrônico e descobriu que ambos são 

casados. O Vereador esclareceu que este fato levanta suspeitas, pois havia apenas seis vagas para 

está função e as classificações estão posicionadas para não levantar suspeitas, pois a candidata 

Selda passou em primeiro, já o candidato Jose em quinto. Para o Vereador torna-se difícil afirmar a 

fraude como fato, mas as evidencias são diversas, pois fatores ligam candidatos a servidores do 

primeiro escalão, lamentou que pessoas do próprio município com plena capacidade ficaram de 

fora. O Vereador também falou da limpeza geral do município, disse que em vários lugares o mato 

está tomando conta das ruas e calçadas que o lixo não está sendo recolhido de forma correta, apesar 

de ser época de férias e feriados nada impedia do executivo planejar equipes de plantão para atender 

e manter o básico considerou falta de administração e vontade, pois em vários setores o caos está se 

instalando de forma generalizada. O Vereador Nelço Bortoluzzi foi solidário aos demais Vereadores 

sobre os relatos anunciados, também destacou um dos fatores de grande importância para o 

município que são as estradas, estas anunciadas pelo Sr. Prefeito através do radio que estão todas 

recuperadas e em bom estado. Mas a realidade é os problemas que se arrastam desde o ano passado, 

pois nenhuma equipe ficou de plantão para atender emergências e por estes fatores as estradas 

ficaram cada vez piores. O Vereador pediu para que o Secretário ou Sr. Prefeito tome as decisões 

imediatas haja vista dois fatores, inicio das aulas e inicio da safra, porque as estradas estão 

praticamente intransitáveis. O Vereador Oséias de Oliveira avaliou um novo momento e novas 

decisões diante os fatos que estão se apresentando, disse que se passaram dois anos e que 

dificuldades houve, mas ações foram bem poucas e por esta falta de trabalho, problemas cresceram 

e se generalizaram, disse que a população não aguenta mais esperar e precisa de atitudes por isso o 

Vereador declarou que será contundente nas suas cobranças e apoia a criação de uma comissão 

especial para dar ênfase na fiscalização dos planos e projetos que o executivo tende a tomar. O 

Vereador João L. Bovino disse que é difícil fiscalizar com precisão um concurso publico, existe 

vários situações que da abertura para fraudar caso a empresa ou o órgão contratante queira. A única 

maneira seria acompanhar a correção de todas as provas com a presença dos nove Vereadores, pois 

apenas um não conseguiria faze-lo sozinho. Comentou que pessoas confidenciaram a sua pessoa 

que alguns candidatos nem sequer liam as provas  e já marcavam as respostas e os mesmos foram 
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aprovados em suas áreas, dessa forma o Vereador lamentou que pessoas com pouca qualificação 

assumam  lugar de candidatos que realmente se prepararam para o cargo. O Vereador  também 

destacou os problemas que estão às estradas, disse que apoia a atitude do nobre par e concorda que 

a população cobra incessantemente a recuperação das estradas, mas destacou um fato, disse que 

cinco das seis maquinas que atende o município estão na oficina na cidade de chopinzinho as 

mesmas que foram solicitadas a relação de peças cujo os valores foram astronômicos, o Vereador 

alertou que é importante reunir uma Comissão de Vereadores e deslocar-se até o município Vizinho 

para verificar os fatos, pois peças que foram trocadas a poucos meses poderão ser substituídas e 

confeccionadas novas notas de pagamentos. Frisou que é desta forma que os Vereadores podem 

demostrar que estão trabalhando e cuidando do patrimônio publico. Por fim o Sr. Presidente 

pronunciou-se em defesa do Vereador Jucimar Périco quando apontado pelo Vereador Laertes C. 

Moreira sobre sua conduta de fiscalizar do concurso publico, disse que confia plenamente no caráter 

do nobre par e acredita que não houve má intenção do Vereador, frisou que o mesmo apenas 

substituiu outro Vereador por motivos de legalidade e afirmou que cabe aos Vereadores investigar e 

apontar culpados caso encontre, pois é o trabalho principal do Vereadores fiscalizar, mas muitas 

vezes confundido por questão politica ou pessoal ataques as vezes desnecessários são feitos sem sua 

devida constatação. Pediu que entre os Vereadores houvesse harmonia para que o legislativo tenha 

força para cumprir sua finalidade, colocou-se parceiro de todos os Vereadores e sempre estará 

aberto para o dialogo e a favor da população. Não havendo mais declarações o Sr. Presidente 

declarou encerrada a presente sessão convocando todos os Vereadores para a sessão ordinária para o 

dia vinte e três de fevereiro do ano de dois mil e quinze, na sede da Câmara Municipal às dezenove 

horas. Esta ata foi lavrada por mim, Norberto Carlos Algeri, secretário ad-hoc, que assino com os 

demais presentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


