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      Município de Rio Bonito do Iguaçu  

                     Estado do Paraná 

                                                              6ªLegislatura 

2ª Sessão Legislativa 

5ª Sessão Ordinária  

ATA Nº 007/2014 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos dezessete 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 Vereador 

Milton Rodrigues da Silva, 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 hora do expediente convidando à 

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 002/2014 subscrita pelo Prefeito Municipal, Sr. Irio Onélio de 

Rosso encaminhando em regime de urgência o Projeto de Lei nº 002/2014 que Autoriza o 

Executivo Municipal a efetuar abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento de 2014 e dá 

outras providências. Aceito pela entrada e aprovado por unanimidade em regime de urgência. 

Encaminha-se para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para o parecer sobre sua legalidade 

e constitucionalidade. Mensagem nº 003/2014 subscrita pelo Prefeito Municipal, Sr. Irio Onélio de 

Rosso encaminhando regime de urgência o Projeto de Lei Complementar nº 001/2014 que 

Reestrutura o plano de cargos e vencimentos dos servidores do Poder Executivo Municipal de Rio 

Bonito do Iguaçu e dá outras providencias. O Vereador João L. Bovino pediu ao Sr. Presidente mais 

tempo para estudar o projeto haja vista sua complexidade e quantidade de vagas solicitadas. 

Colocado em votação nominal, o projeto foi reprovado em regime de urgência e foi encaminhado 

para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para o parecer sobre sua legalidade e 

constitucionalidade. Oficio nº 005/2014 subscrito pelo Secretário Municipal de Administração, Sr. 

Wanderlei Portela encaminhando informações complementares em relação ao Projeto de Lei 

Complementar nº 001/2014 que dispõe sobre o Plano de Cargos e Vencimentos do Poder Executivo 

Municipal de Rio Bonito do Iguaçu. Aceito pela entrada, anexa-se ao projeto de lei.Ofícios nº Ref.: 

008268/MS/SE/FNS, 001196/MS/SE/FNS, 011850/MS/SE/FNS, 013997/MS/SE/FNS e 
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017136/MS/SE/FNS subscrita pelo Ministério da Saúde – Fundo Nacional de Saúde informando 

liberações de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, conforme segue: Pagamento de 

Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ (RAB-PMAQU-SM), competência 

07/2013, no valor de R$ 5.600,00; Pagamento de Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade 

– PMAQ (RAB-PMAQU-SM), competência 08/2013, no valor de R$ 5.600,00; Pagamento de 

Saúde Bucal, competência 01/2014, no valor de R$ 10.035,00; Pagamento de Programa de 

Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ RAB-PMAQU-SM), competência 09/2013, no valor 

de R$ 5.600,00; Pagamento de Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ (RAB-

PMAQU-SM), competência 10/2013, no valor de R$ 5.600,00. Comunica-se o plenário, arquiva-se.  

Ofício Circular Externo/MDS/SNAS/DEFNAS/CGEOF/Nº 4/2014 subscrito pelo 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-SUAS, no valor de R$ 836,05; PBF, no valor de R$ 6.000,00; PBVII, no valor de R$ 

1.000,00; PBVII, no valor de R$ 1.000,00; PBVIII, no valor de R$ 4.500,00; PTMC, no valor de R$ 

304,05. Comunica-se o plenário, arquiva-se. Ofício Circular 

Externo/MDS/SNAS/DEFNAS/CGEOF/Nº 6/2014 comunicando transferência de recursos 

destinados a manutenção dos serviços de ação continuada conforme abaixo: IGD-PBF, no valor de 

R$ 5.688,27; IGD-PBF, no valor de R$ 5.624.36; IGD-SUAS, no valor de R$ 836,05; IGD-SUAS, 

no valor de R$ 836,05; PBF, no valor de R$ 6.000,00; PBF, no valor de R$ 6.000,00; PBVA-

SCFV, no valor de R$ 21.600,00; PBVA-SCFV, no valor de R$ 14.400,00; PBVIII, no valor de R$ 

4.500,00; PBVIII, no valor de R$ 4.500,00; PROJOVEM-PBVI, no valor de R$ 418,50; 

PROJOVEM-PBVI, no valor de R$ 1.465,50; PROJOVEM-PBVI, no valor de R$ 1.884,00; 

PTMC, no valor de R$ 304,05; PTMC, no valor de R$ 304,05; PVMC, no valor de R$ 1.000,00; 

PVMC, no valor de R$ 1.000,00. Comunica-se o plenário, arquiva-se. Solicitação 006/2014, 

007/2014 e 008/2014 subscrita pelo Vereador João L. Bovino foi aceita pela entrada e encaminhado 

para matéria de 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 006/2014 subscrita pelo Vereador João Laerte Bovino o qual solicita para que seja 

pleiteado junto ao órgão responsável do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – 

Dnit, para que seja revisto o acostamento da BR 158 compreendendo o trecho desde o Km 414 

(Área Industrial – Cooperativas) até o Km 419 (trevo do aeroporto) e tomadas às devidas 

providencias. O Vereador João L. Bovino justificou que a situação do acostamento neste trecho é 

muito precário, a necessidade dos usuários em manter-se no acostamento para poder entrar em suas 

propriedades e muito perigoso. A falta deste recurso prejudica a movimentação da via quando época 

de safra, os freteiros não tem onde parar quando quebra seus caminhões, ficando a eminência de 

acidentes. Aprovado por unanimidade, oficie-se como solicitado. Solicitação n.º 007/2014 subscrita 

pelo Vereador João Laerte Bovino o qual solicita para que seja realizada uma vistoria no super 

poste em frente a Cooperativa Coasul, localizado no pátio do Posto Amigão na sede deste 

Município. O Vereador João L. Bovino justificou a importância da manutenção do super poste neste 

local. Disse que é um local perigoso por ser entrada de cooperativa e ser acesso da BR 158 a 

avenida da cidade. Lembrou também da falta atenção com que o executivo trata a iluminação 

publica do município, pois considerou uma vergonha ver as ruas tomadas de escuridão sendo que 

existe uma empresa contratada e paga para fazer este tipo de serviço. Lamentou que os munícipes 

tende a passar por este tipo de situação, inclui dizendo que a população paga este serviço que é de 

obrigação da prefeitura fazê-lo. O Vereador Irineu F. Camilo  concordou com as palavras do nobre 
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par e lembrou que fez varias solicitações do mesmo teor a meses atrás, sem solução. O Sr. 

Presidente falou da falta de atendimento do poder executivo, frisou que apoio do legislativo não 

faltou em nenhum momento, todos os projetos foram aprovados para não atrapalhar o 

desenvolvimento do município, mas o que se apresenta não corresponde com um trabalho serio e 

responsável que deve ser feito. O Sr. Presidente considerou preocupante a falta de ação do 

executivo diante de inúmeros problemas que existe, disse que a população não para de cobrar. à 

exemplo citou a falta de iluminação publica em varias partes do município, atendimento a saúde 

poucas ações na agricultura e a mais grave, o abandono das estradas. Como Vereador o trabalho é 

de fiscalizar mas também de ajudar o Prefeito a administrar, destacou que a Câmara de Vereadores 

sempre foi parceira da  atual administração, totalmente diferente da gestão passada que sofreu com 

perseguição política que não via de encontro com os interesses do povo. As solicitações feitas pelos 

Vereadores não trata-se de cobrança e sim de ajuda, pois são eles que estão nas ruas e comunidades 

diretamente com o povo sendo cobrado e para auxiliar os inúmeros pedidos a forma legal é através 

de solicitações aprovadas pelo plenário. O Sr. Presidente lamentou o trabalho do executivo, disse 

que tiveram tempo suficiente para deixar em ordem o financeiro e os bens que servem para o 

atendimento da população, mesmo assim a falta de ação é praticamente zero. Disse que os 

maquinários aprovados pelos Vereadores ano passado, estão parados para enfeitar a frente da 

prefeitura, onde deveriam estar trabalhando e recuperando estradas para os agricultores. Lembrou de  

pedidos como a casinha de proteção na entrada do Assentamento Ireno Alves dos Santos a qual foi 

destruída por fogo, que servia de proteção para as pessoas que aguardavam o ônibus e também 

servia de referencia para muitos e mesmo assim até o momento nenhuma atitude foi tomada. Diante 

da falta de percepção de trabalho é importante avaliar os verdadeiros interesses que dever ser 

priorizados. Aprovado por unanimidade, oficie-se como solicitado. Solicitação n.º 008/2014 

subscrita pelo Vereador João Laerte Bovino o qual solicita para que seja realizado um levantamento 

aprofundado na BR 158 mais precisamente desde o Km 414 (Área Industrial – Cooperativas) até o 

Km 419 (trevo do aeroporto) visando verificar os locais mais urgentes e necessários para a 

instalação de redutores de velocidade ou quebra-molas. Após este estudo sejam tomadas as devidas 

providencias pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT. O Vereador 

João L. Bovino destacou a importância de cobrar do órgão DNIT a instalação destes mecanismos, 

haja vista a eminência de acidentes que tem diariamente. Considerou que o município e cortado 

pela BR 158 sendo assim, cabe os Vereadores e principalmente o Sr. Prefeito cobrar   essa 

infraestrutura evitando acidentes ou conseqüências mais graves. Aprovado por unanimidade, oficie-

se como solicitado. Nada mais havendo em matéria de discussão única e votação, passa-se para 

matéria de primeira discussão e votação. Nada havendo na matéria de primeira discussão, segunda 

discussão e terceira discussão e votação, o Sr. Presidente passa para a palavra livre convidando o 

Servidor Ademar de Souza para fazer uso da tribuna livre. O servidor Ademar de Souza agradece a 

oportunidade, cumprimenta o publico e Vereadores e coloca-se a disposição do plenário.  O 

Vereador Irineu F. Camilo iniciou pedindo ao  servidor que falasse sobre o Programa Minha Casa 

Minha Vida, quem é o responsável do programa no município, pediu também sobres os nomes 

relacionados na caixa no ano de dois mil e doze e porque que foram retirados do programa, além 

salientou sobre uma suposta lista com diversos nomes de pessoas que fazem parte da relação do 

programa e que circula em nas lojas de materiais de construção.  O Sr. Ademar de Souza explicou 

de forma sucinta os critérios de avaliação do programa Minha Casa Minha Vida, disse que o 

responsável era ele próprio e referente aos nomes que estavam pré selecionados os mesmos foram 

reprovados diante de diversos argumentos, citou que o principal seria a falta da infraestrutura a qual 
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é de obrigatoriedade para se estabelecer andamento no quadro de escolha dos aprovados. Destacou 

que apesar de muitos terem pagos não assegura que teriam suas aprovações, pois é diante da 

assinatura dos contratos que se torna legitima a contemplação. Sobre as listas com os nomes o 

servidor esclareceu que tem aproximadamente duzentos nomes na lista e que todas as empresas 

solicitaram as mesmas para se aproximarem dos possíveis contemplados, para fazer a melhor 

proposta de negocio, haja vista que no momento que se aprova o valor, cada mutuário negocia a 

compra dos materiais da forma que preferir. O Vereador Nelço Bortoluzzi pediu informações de 

critérios para pessoas consideradas baixa renda, se haverá abertura desse tipo de programa. O 

servidor Ademar de Souza informou que existe sim o programa referente a baixa renda, mas houve 

algumas mudanças do Governo Estadual onde criou mais um órgão chamado FAR para analisar os 

processos. Disse que existe trinta casas para serem liberadas e existe mais de duzentos nomes, todos 

avaliados  pelo CRAS e capacitado a receber estas casas. O Vereador João L. Bovino pediu ao 

servidor se a Caixa Econômica Federal havia liberado o município de construir estas casas haja 

vista a falta de calçamento no bairro. Ademar de Souza explicou que no mês de outubro o Prefeito 

havia assinado um convênio com o estado para concluir esta etapa haja vista a aplicação de 

iluminação publica e rede de esgoto tendo a existência de pontos de água nos lotes, com esta 

estrutura foi liberado as construções das casas.  O vereador Nelço Bortoluzzi pediu informações 

referente ao programa Minha Casa Minha Vida Rural. O Sr. Ademar de Souza informou que 

dezessete casas estão em fase final de entrega, que vinte e três estão pré aprovadas pelo Banco do 

Brasil esperando liberação e cinqüenta casas é o próximo passo, tendo como inicio juntar 

documentos das famílias para classificação. O Vereador Oséias de Oliveira solicitou ao servidor, 

qual foi o critério usado para a classificação da empresas que prestaram o serviço de construção das 

casas. Segundo Ademar de Souza não existe critério nenhum, pois as empresas que tiveram a posse 

da lista é porque procuraram o setor de habitação e quem não tem porque não procurou. Frisou 

ainda que a partir da assinatura do contrato cada beneficiário poderá comprar onde bem entender e 

se existiu procura por parte das empresas foi para tentar negociar seus produtos. O Vereador Laertes 

C. Moreira e o Vereador Daizi Camello pediram ao servidor para que seja consciente na sua 

avaliação, que as famílias contempladas sejam realmente as que mais precisam. O servidor disse 

que usa os critérios exigidos e certamente usa a verdadeira necessidade de quem merece. O 

Vereador Oséias de Oliveira questionou o servidor Ademar referente ao uso excessivo do veículo 

fora de horário e em localidades que não tem famílias candidatas ao programa, justificou que existe 

cobrança e que economia deve ser respeitada. O Sr. Ademar de Souza frisou que não faz uso 

excessivo do veiculo e quando faz visitas é estritamente a trabalho. Por fim o Sr. Presidente 

agradeceu pela disponibilidade do Servidor Ademar de Souza onde esclareceu duvidas pertinentes a 

sua pasta e ao programa que conduz. Sr. Ademar de Souza agradeceu a oportunidade e colocou-se a 

disposição quando necessário. Nada mais havendo na tribuna livre o Sr. Presidente passa para a 

palavra livre. O Vereador Nelço Bortoluzzi parabenizou os produtores de leite o qual representaram 

o município de Rio Bonito do Iguaçu na exposição na cidade vizinha e com muita qualidade. 

Lembrou do inicio do processo quando produtores foram incentivados a dar inicio a produção de 

leite que sustenta setenta por cento da agricultura familiar no município. O Vereador Laertes C. 

Moreira agradeceu a presença do servidor Ademar de Souza e destacou a importância de estudar o 

projeto de lei, cuja a finalidade e a abertura de concurso publico. Justificou dizendo que há muitos 

funcionários de licença e caso haja a contratação de mais, a situação da administração publica se 

tornará inviável diante de tanto funcionário. O Vereador João L. Bovino destacou uma divulgação 

onde se está exigindo que o diário oficial do município seja diário. Justificou que pelo tamanho do 
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município e suas atividades não cabe tal procedimento. Enfatizou dizendo que está contratação 

levaria o dinheiro para fora do município no valor três vezes maior que o pago ao jornal local, 

contribuindo para uma possível demissão de funcionários que vivem e pagam seus impostos no 

município. O Vereador lamenta caso aconteça está decisão, pois o dever do executivo é brigar pelos 

comerciantes do município. Como ninguém quis fazer uso da palavra, o Sr. presidente 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, Norberto Carlos Algeri, Secretário ad-hoc, que assino com os 

demais presentes.   

 


