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      Município de Rio Bonito do Iguaçu  

                     Estado do Paraná 

                                                                    

6ªLegislatura 

3ª Sessão Legislativa 

2ª Sessão Ordinária  

ATA Nº 005/2015 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e três 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 interina  do 

Vereador Irineu Ferreira Camilo o qual fez à verificação da presença dos Senhores Vereadores pela 

ordem: Irineu F. 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, 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: Mensagem nº 002/2015 subscrito pelo Prefeito 

Municipal, Sr. Irio Onélio de Rosso encaminhando em Regime de Urgência o Projeto de Lei nº 

002/2015 que Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Convenio com entidade que 

especifica e dá outras providencia. O Vereador Irineu F. Camilo esclareceu que o referido projeto de 

lei é referente ao convênio que atende despesas oriundas aos atendimentos de crianças e jovens que 

na entidade do SOS na cidade de Laranjeiras do Sul. Disse que averiguou junto ao departamento de 

finanças os prazos vigentes e claramente o referido projeto deve ser apreciado pelos nobres pares 

para ter seguimento. O Vereador Laertes C. Moreira disse que é importante o município ser parceiro 

da entidade, mas lembrou  da obrigação dos Vereadores estudar o referido projeto, pois o mesmo 
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sabe como funcionam tais procedimentos e da situação financeira do município que não são das 

melhores, se não tomar cuidado em rever cada convênio, o dinheiro publico será mal aplicado e 

resultados não serão satisfatórios. O Vereador Oséias de Oliveira  apoiou a posição do nobre par, 

mas lembrou de jovens de uma família da Comunidade do Campos Verdes foram conduzidos até a 

entidade do SOS, e destacou que é importante avaliar a referida situação. O Vereador João L. 

Bovino posicionou-se atento, pois sabe que é importante o convênio com à entidade SOS,  o 

município que não estiver colaborando perde o atendimento e isso poderá trazer problemas futuros. 

O Vereador frisou que deve haver um estudo da comissão para observar o conteúdo do convênio e 

seus fundamentos, mas apoio o regime de urgência. O Vereador Nelço Bortoluzzi disse que diante 

das informações e sistemáticas apresentadas entendeu manter o projeto e tramitação normal sem 

regime de urgência, e após estudos se necessário convocar sessão extraordinária para aprovar o 

referido projeto. Diante das manifestações dos Vereadores o Sr. Presidente colocou em apreciação o 

referido projeto de lei. Aceito pela entrada. Colocado em votação nominal: Votaram a favor os 

Vereadores: João L. Bovino, Daizi Camello, Oséais de Oliveira, Milton R. da Silva e Jucimar 

Périco. Votaram contra os Vereadores: Nelço Bortoluzzi e Laertes C. Moreira. Aprovado por 

maioria do plenário. Encaminha-se para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para o parecer 

sobre sua legalidade e constitucionalidade. Ofício nº 188/2015-GETER/DR/PR subscrito por 

Correios – Diretor Regional do Paraná, Sr. Areovaldo Alves de Figueiredo o qual comunica que 

encaminhou proposta a Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu para parceria entre esta 

municipalidade e os correios, para a instalação da Agência de Correios Comunitária, nas localidades 

do Assentamento Ireno Alves dos Santos, Linha Rosa e Pinhalzinho, disponibilizando assim 

serviços postais básicos àquela população. Ao mesmo tempo, solicita o apoio da Câmara Municipal 

neste importante projeto. Comunica-se o plenário arquiva-se. Solicitação n.º S-001/2015 subscrito 

pelo Vereador Irineu Ferreira Camilo o qual solicita para que através da Secretaria responsável do 

Município de Rio Bonito do Iguaçu seja realizado serviço de cascalhamento no Loteamento 

Zanatta, próximo a Associação dos Servidores Públicos – ASSERBI. Aceito pela entrada 

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

se para matéria de discussão única e votação. Deu entrada a seguinte matéria: Solicitação n.º S-

001/2015 subscrito pelo Vereador Irineu Ferreira Camilo o qual solicita para que através da 

Secretaria responsável do Município de Rio Bonito do Iguaçu seja realizado serviço de 

cascalhamento no Loteamento Zanatta, próximo a Associação dos Servidores Públicos – ASSERBI. 

O Vereador Irineu F. Camilo ratificou sua solicitação dizendo que seu pedido foi referente aos 

apelos de moradores do bairro que o procuraram na semana anterior, mas antes da realização da 

presente sessão, informações chegaram afirmando que já foi colocado cascalho no local solicitado. 

Diante disso não houve tempo hábil para retirar da pauta tal solicitação. Aprovado por 

unanimidade, oficie-se como solicitado.  Nada mais 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 passa para a palavra livre. Dando 

inicio o Vereador Laertes C. Moreira no uso da sua palavra agradeceu a presença do publico e  

pediu ao Sr. Presidente para que o jurídico da Casa Dr. Saviano Cericato desse explicação referente 

ao oficio oriundo dos Correios, disse não ter entendido os valores e fundamentos do mesmo. O Dr. 

Saviano Cericato informou que o pedido dos Correios é criar três agencias para melhorar o 

atendimento, mas o fator principal é o investimento que será total do município, havendo apenas o 

recolhimento de lucro especifico dos Correios e para o município os ônus de materiais, funcionários 

e a manutenção do espaço físico. Evidenciou que diante das dificuldades que o município enfrenta 



12 

 

com a falta de recurso e investimentos não será adequado acatar tal medida. O Vereador Laertes 

afirmou que não apoia tal medida diante da explicação do jurídico. Além o Nobre Par destacou a 

saída de três motoristas experientes da secretaria da saúde, disse não entender o fato pois todos tem 

anos na mesma função, onde identificou habilidade na locomoção de pacientes em outros 

municípios cujo a precisão e a pontualidade no atendimento é fundamental. Repudiou o 

acontecimento e intercedeu dizendo que a politica terminou, agora deve-se mostrar trabalho. O 

Vereador Nelço Bortoluzzi agradeceu a presença de todos e destacou sua participação junto a 

comissão especial para fiscalizar a situação das maquinas que estão encostadas no pátio de uma 

empresa na cidade de Chopinzinho. Disse que lá se encontra três patrolas, duas retroescavadeira e 

um trator esteira, onde os mesmos estão aguardando desde dezembro de dois mil e quatorze, à 

autorização do executivo para iniciar os serviços. Lembrou que a comissão solicitou relatórios das 

despesas de peças e serviços para concluir seus trabalhos. Frisou também um trabalho realizado no 

ano anterior quando sua pessoa e o nobre par Jucimar Périco entraram com pedido para mudar o 

super poste da comunidade do Pinhalzinho, este realizado pela administração atual. O nobre par 

solicitou ao Sr. Presidente para que fosse colocado em apreciação dois fatores necessários para a 

comunidade do Pinhalzinho, a manutenção das iluminarias do super poste e a recuperação da 

instalação elétrica do ginásio da comunidade. Afirmou que existe uma empresa que é paga através 

de licitação para tratar desta manutenção dos postes da iluminação pulica e outros serviços. O Sr. 

Presidente colou em votação o pedido do Vereador. Aprovado por unanimidade. O Vereador 

Jucimar Périco informou que haverá no dia vinte e oito de fevereiro a ultima etapa do concurso 

publico referente a prova pratica dos motoristas. Destacou uma critica recebida por um Vereador 

quando citou que sua pessoa não fiscalizou a primeira etapa concurso como deveria, o nobre par 

enfatizou um convite para que todos os Vereadores participassem da referida prova para depois não 

criticarem que se disponibilizou de boa vontade a representar o executivo. O Vereador João L 

Bovino complementou o trabalho da comissão especial formada para fiscalizar as maquinas que 

estão estacionadas no pátio da empresa em Chopinzinho citando o descaso que algumas dela se 

encontram. Disse que duas maquinas necessitam apenas de pequenos reparos, não havendo 

necessidade de ficar tanto tempo parada, avaliou um fato lamentável, pois o próprio mecânico disse 

que houve uma maquina está danificada por trabalhar sem óleo da caixa, fato que o próprio 

operador poderia cuidar. Diante de tantos acontecimentos o Vereador destacou a falta de 

administração e cuidado com o bem publico dos responsáveis. Disse que intende que a situação está 

difícil, mas se não houver colaboração entre as partes responsáveis, certamente cada vez ficará pior. 

O Sr. Presidente  falou que os serviços estão devagar mais estão sendo feito, destacou a falta de 

cuidado da limpeza e da coleta de lixo que sempre foi cobrado por sua pessoa. Lembrou que os 

acontecimentos negativos que se apresentam dia à dia e fruto da falta de organização e de 

responsabilidade dos gestores, pois se houvesse interesse de administrar e cuidar do patrimônio e da 

população as coisas seriam bem diferentes. Frisou que sua função e dos demais Vereadores é de 

cobrar e fiscalizar sem deixar que a opinião de pessoas com má intenções prevaleçam. Findou 

dizendo que sempre estará do lado da população e trabalhará para que o melhor aconteça para o 

povo. Não havendo mais manifestações na palavra livre o Sr. Presidente declarou encerrada a 

presente sessão convocando todos os Vereadores para a sessão ordinária para o dia dois de março 

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.  
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