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      Município de Rio Bonito do Iguaçu  

                     Estado do Paraná 

                                                              6ªLegislatura 

2ª Sessão Legislativa 

3ª Sessão Ordinária  

ATA Nº 005/2014 – SESSÃO ORDINÁRIA 
Aos seis dias do mês de março 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 Vice-presidente 
Vereador  Daizi Camello, que fez à verificação da presença dos Senhores Vereadores pela ordem: 
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 sessão ordinária convidando 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: Ofícios nº Ref.: 001956/MS/SE/FNS, 007250/MS/SE/FNS, 009651/MS/SE/FNS; 
Ministério da Saúde – Fundo Nacional de Saúde, Informando liberações de recursos financeiros do 
Fundo Nacional de Saúde, conforme segue: Pagamento de Agentes Comunitários de Saúde, 
competência 01/2014, no valor de R$ 35.490,00; Pagamento de Saúde da Família, competência 
01/2014, no valor de R$ 42.780,00.  Comunica-se o plenário, arquive-se.  Comunicados nº: 
CM000785/2014: 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$ 35.917,52. Comunica-se o plenário, arquive-se.  Requerimento n. 001/2014: Milton Rodrigues 
da Silva requer que seja justificada sua falta à sessão ordinária do dia seis do mês de março do 
corrente ano, tendo em vista que está com viagem agendada a cidade de Curitiba, onde irá tratar 
assuntos de interesse do município. Aceito pela entrada, encaminhe-se para discussão única e 
votação. Solicitação n.º 004/2014 Irineu Ferreira Camilo e Laertes Carador Moreira Solicitam para 
que sejam construídos quebra molas, na Rua Joanita Kruger, um em frente ao APAE e outro em 
frente a Super Creche, Loteamento Drabecki. Aceito pela entrada, encaminhe-se para discussão 
única e votação. Solicitação n.º 005/2014 Irineu Ferreira Camilo, João Laerte Bovino e Oséias de 
Oliveira Solicitam para que seja feita a distribuição em partes iguais nas Lojas de Materiais de 
Construções e construtoras referente a aquisição de materiais para execução das Casas do Programa 
-  Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal, que já estão liberadas para a execução. Aceito pela 
entrada, encaminhe-se para discussão única e votação. Nada mais havendo em matéria de 
expediente encaminha-se para matéria de discussão única e votação. Deram entrada as seguintes 
matérias: Solicitação n.º 004/2014 Irineu Ferreira Camilo e Laertes Carador Moreira Solicitam para 
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que sejam construídos quebra molas, na Rua Joanita Kruger, um em frente ao APAE e outro em 
frente a Super Creche, Loteamento Drabecki. Aprovada por unanimidade oficie-se como solicitada. 
Solicitação n.º 005/2014 Irineu Ferreira Camilo, João Laerte Bovino e Oséias de Oliveira solicitam 
para que seja feita a distribuição em partes iguais nas Lojas de Materiais de Construções e 
construtoras referente a aquisição de materiais para execução das Casas do Programa -  Minha Casa 
Minha Vida, do Governo Federal, que já estão liberadas para a execução. O Vereador Irineu 
Ferreira Camilo pede o apoio dos demais vereadores referente a essa solicitação, e também pede 
que o Executivo use o bom senso e distribua em partes iguais os materiais e serviços entre as 
empresas. O Vereador João Laerte Bovino pediu a colaboração do executivo, disse que todas as 
empresas são capazes e tem o direito de participar. Aprovada por unanimidade oficie-se como 
solicitada. Requerimento n. 001/2014 Milton Rodrigues da Silva  requer que seja justificada sua 
falta à Sessão Ordinária do dia  seis do mês de março do corrente ano, tendo em vista que está com 
viagem agendada a cidade de Curitiba, onde irá tratar assuntos de interesse do município. Aprovado 
por unanimidade, conceda-se a falta na forma regimental.  Nada mais havendo em discussão única e 
votação, passa-se para a matéria de primeira discussão e votação, nada havendo em matéria de 
primeira discussão e votação, passa-se para a matéria de segunda discussão e votação: 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 faça-se a lei. Nada mais havendo em matéria de segunda discussão e votação, passa-se 
para a matéria de terceira discussão e votação, nada havendo em matéria de terceira discussão e 
votação o Sr. Presidente passa para a palavra livre. Dando inicio o Vereador Laertes Carador 
Moreira frisou que é importante que todas as empresas participem da distribuição de serviços e 
produtos para a construção das casas do programa Minha Casa Minha Vida, pois assim as pessoas 
beneficiadas terão mais opções e preços melhores devido à concorrência, também esclareceu sobre 
o projeto da permuta de imóveis, disse que o parecer ainda não foi concluído, mais assim que for, 
será colocado em votação. O Vereador Nelço Bortoluzzi esclareceu sobre o parecer referente ao 
projeto de lei da permuta de imóveis, disse que o mesmo com os demais vereadores que fazem parte 
da comissão visitaram os terrenos do projeto, e que dentro do prazo o parecer estará pronto. O 
Vereador João Laerte Bovino ressaltou que a Câmara havia convocado o servidor público da 
prefeitura para dar explicações na tribuna livre responsável pelo programa Minha Casa Minha Vida, 
porem, este não compareceu, e segundo comentários estava doente, mas espera que na próxima 
sessão este se faça presente. Dando continuidade o vereador fez um desabafo, frisando que esta 
desapontado com o que vem acontecendo no Município, em relação a funcionários que são de 
outros Municípios e que vem trabalhar em Rio Bonito do Iguaçu, sendo que, o comércio e a 
prefeitura poderiam dar oportunidade de emprego a munícipes, essas pessoas vem de fora e ainda 
não gastam nada no Município, e sobre tudo, nem fazem suas refeições dizendo que a comida não é 
de qualidade, mas quando á uma licitação em restaurante local almoçam, tomam refrigerante, e o 
que lhe deixa mais indignado é que nesta situação não reclamam da comida. O Vereador Irineu 
Ferreira Camilo comentou sobre a ausência do servidor na tribuna livre, dizendo que é uma falta de 
consideração e respeito com esta casa, não sabe se é de medo de se fazer presente, mas se for por 
motivo de saúde espera que comprove com atestado médico, e também espera que o senhor Ademar 
de Souza esteja na próxima sessão para esclarecer as duvidas da população. O Vereador Daizi 
Camello explicou que foi comunicado por telefone a falta do servidor Ademar de Souza na tribuna 
livre por motivo de doença, agradeceu a presença de todos os presentes e declarou encerrada a 
presente sessão, convocando todos os vereadores para a Sessão Ordinária do dia dez 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.   

 


