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      Município de Rio Bonito do Iguaçu  

                     Estado do Paraná 

                                                                   6ªLegislatura  

3ª Sessão Legislativa 

4ª Sessão Ordinária  

ATA Nº 007/2015 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos nove dias do mês de Março 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, deu inicio aos trabalhos da hora do expediente 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: Mensagem nº 005/2015 subscrita pelo Prefeito Municipal, Sr. Irio Onélio de 

Rosso Encaminhando o Projeto de Lei nº 005/2015 que Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

efetuar alterações na Lei Municipal nº 1.038/2013 de 02/10/2013. Aceito pela entrada. Encaminha-

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

constitucionalidade. Mensagem nº 006/2015 subscrita pelo Prefeito Municipal, Sr. Irio Onélio de 

Rosso Encaminhando o Projeto de Lei nº 006/2015 que Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

efetuar alterações na Lei Municipal nº 1.066/2014 de 25/06/2014. Aceito pela entrada. Encaminha-

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

constitucionalidade. Mensagem nº 007/2015 subscrita pelo Prefeito Municipal, Sr. Irio Onélio de 

Rosso Encaminhando em Regime de Urgência o Projeto de Lei nº 007/2015 que Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a efetuar abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento de 2015 e da 

outras providencias. O Vereador Irineu Ferreira Camilo pediu para que o regime de urgência fosse 
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derrubado para que o projeto seja melhor analisado.  Aceito pela entrada, o Sr. Presidente coloca em 

votação nominal o requerimento para regime de urgência, rejeitado por unanimidade. Encaminha-se 

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

constitucionalidade. Mensagem nº 008/2015 subscrita pelo Prefeito Municipal, Sr. Irio Onélio de 

Rosso Encaminhando em Regime de Urgência o Projeto de Lei nº 008/2015 que Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a firmar convenio com a entidade que especifica e da outras providencias. 

Aceito pela entrada, 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. Pedido de Informação nº 001/2015 subscrito pelos Vereadores João Laerte 

Bovino e Irineu Ferreira Camilo Solicitam as seguintes informações: I – Seja encaminhada a esta 

Casa de Leis, cópia do Convênio destinado para a execução da obra do Centro do Idoso na sede do 

Município de Rio Bonito do Iguaçu; II - Se não houver Convênio seja informada se tem 

programação de execução com recurso próprio, ou, se existe solicitação de recurso junto ao governo 

federal, salva-se Indicação deste Poder Legislativo de Emenda Parlamentar ao Deputado Nelson 

Meurer já encaminhada por esta casa de leis. Aceito pela entrada encaminha-se para discussão única 

e votação. Pedido de Informação nº 002/2015 subscrito pelos Vereadores João Laerte Bovino e 

Irineu Ferreira Camilo Solicitam as seguintes informações: I – Cópia das notas fiscais e notas de 

empenho, contendo em separado o valor pago pelo Poder Executivo Municipal a cada linha de 

ônibus terceirizada no Município de Rio Bonito do Iguaçu no biênio 2013/2014; II – Cópia do(s) 

mapa(s), contendo as localidades de tais linhas com quilometragens, ponto inicial e final da linha; 

III – Cópia do contrato administrativo de licitação das empresas que prestam esse serviço 

terceirizado. Aceito pela entrada encaminha-se para discussão única e votação. Pedido de 

Informação nº 003/2015 subscrito pelos Vereadores João Laerte Bovino, Irineu Ferreira Camilo e 

Nelço Bortoluzzi Solicitam as seguintes informações: I – Quais ações estão sendo feitas em relação 

ao monitoramento, prevenção e combate a dengue no Município de Rio Bonito do Iguaçu? II – 

Quais as regiões (cidade e interior do Município) que são desenvolvidas as ações de combate a 

dengue? III – Seja encaminhado a esta Casa de Leis, relatório de focos do mosquito “Aedes 

Aegypti”, transmissor da dengue, no Município de Rio Bonito do Iguaçu (relatório este fornecido 

pela 5ª Regional de Saúde). Aceito pela entrada encaminha-se para discussão única e votação. 

Solicitação nº 002/2015 subscrita pelo Vereador Irineu Ferreira Camilo Solicita para que através da 

secretaria responsável, seja feito serviço de reparo na estrada que dá acesso as propriedades de 

Cledemir Trindade, Eroni Presa, Lazaro Celito Clen e Luis Dias, Comunidade de Alto Rio Bonito. 

Aceito pela entrada encaminha-se para discussão única e votação. Parecer nº 003/2015 subscrito 

pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Favorável a tramitação do Projeto nº 003/2015. 

Aceito pela entrada anexa-se ao referido projeto de lei. Parecer nº 004/2015 subscrito pela 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Favorável a tramitação do Projeto nº 004/2015. Aceito 

pela entrada anexa-se ao referido projeto de lei. Nada mais havendo na matéria de expediente, 

passa-se para matéria de discussão única e votação. Deram entrada as seguintes matérias: Pedido de 

Informação nº 001/2015 subscrito pelos Vereadores João Laerte Bovino e Irineu Ferreira Camilo 

que Solicitam as seguintes informações: I – Seja encaminhada a esta Casa de Leis, cópia do 

Convênio destinado para a execução da obra do Centro do Idoso na sede do Município de Rio 

Bonito do Iguaçu; II - Se não houver Convênio seja informada se tem programação de execução 

com recurso próprio, ou, se existe solicitação de recurso junto ao governo federal, salva-se 

Indicação deste Poder Legislativo de Emenda Parlamentar ao Deputado Nelson Meurer já 

encaminhada por esta casa de leis. Aprovado por unanimidade oficie-se como solicitado. Pedido de 
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Informação nº 002/2015 subscrito pelos Vereadores João Laerte Bovino e Irineu Ferreira Camilo 

que Solicitam as seguintes informações: I – Cópia das notas fiscais e notas de empenho, contendo 

em separado o valor pago pelo Poder Executivo Municipal a cada linha de ônibus terceirizada no 

Município de Rio Bonito do Iguaçu no biênio 2013/2014; II – Cópia do(s) mapa(s), contendo as 

localidades de tais linhas com quilometragens, ponto inicial e final da linha; III – Cópia do contrato 

administrativo de licitação das empresas que prestam esse serviço terceirizado. O Vereador  Irineu 

Ferreira Camilo disse que conversando com os vereadores João Bovino e Nelço Bortoluzzi viram 

que seria necessário esse pedido de informação para que os vereadores pudessem comparar as 

despesas das linhas terceirizadas com as linhas da rede municipal. Aprovado por unanimidade 

oficie-se como solicitado. Pedido de Informação nº 003/2015 subscrito pelos Vereadores João 

Laerte Bovino, Irineu Ferreira Camilo e Nelço Bortoluzzi que Solicitam as seguintes informações: I 

– Quais ações estão sendo feitas em relação ao monitoramento, prevenção e combate a dengue no 

Município de Rio Bonito do Iguaçu? II – Quais as regiões (cidade e interior do Município) que são 

desenvolvidas as ações de combate a dengue? III – Seja encaminhado a esta Casa de Leis, relatório 

de focos do mosquito “Aedes Aegypti”, transmissor da dengue, no Município de Rio Bonito do 

Iguaçu (relatório este fornecido pela 5ª Regional de Saúde). Aprovado por unanimidade oficie-se 

como solicitado. Solicitação nº 002/2015 subscrita pelo Vereador Irineu Ferreira Camilo que 

Solicita para que através da secretaria responsável, seja feito serviço de reparo na estrada que dá 

acesso as propriedades de Cledemir Trindade, Eroni Presa, Lazaro Celito Clen e Luis Dias, 

Comunidade de Alto Rio Bonito. O Vereador Irineu Ferreira Camilo complementou sua solicitação 

dizendo que foi convidado por um morador pra visitar o local, o morador Sr. Lazaro disse que por 

muitas vezes já solicitou ao executivo para que fosse feito o reparo nesta estrada, mais o mesmo não 

foi atendido, o Vereador disse que não seria necessário entrar com a solicitação pela câmara, mais 

que se sente satisfeito, pois sua parte esta fazendo. O Vereador Oseias de Oliveira disse que diante 

de algumas estradas do assentamento, esta que o vereador Irineu Ferreira Camilo esta solicitando 

esta boa. Aprovada 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. Deram entrada as 

seguintes matérias: Projeto de Lei nº 003/2015 de autoria do Sr. Prefeito Municipal que Dispõe 

sobre a adequação salarial dos professores com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais. 

Aprovado por unanimidade encaminha-se para segunda discussão e votação. Projeto de Lei nº 

004/2015 de autoria do Sr. Prefeito Municipal que Altera dispositivos da Lei Municipal nº 

1.081/2014 de 11 de dezembro de 2014 e dá outras providencias. Aprovado por unanimidade 

encaminha-se para segunda discussão e votação. Nada mais havendo em primeira discussão e 

votação, passa os trabalhos da ordem do dia da matéria de segunda discussão e votação. Deu 

entrada a seguinte matéria: Projeto de Lei nº 002/2015 de autoria do Sr. Prefeito Municipal que 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Convenio com entidade que especifica e dá outras 

providencias. O Vereador Laertes Carador Moreira frisou que juntamente com os vereadores Irineu 

Ferreira Camilo e o Vereador João Laerte Bovino fizeram uma visita a entidade do S.O.S onde 

foram informados pelo pessoal da entidade que este repasse é de suma importância para a entidade, 

pois uma parcela deste repasse seria para pagar um trabalho já prestado pela entidade no ano 

passado e que ainda, foi a pedido do promotor este repasse. O Vereador disse que também não seria 

porque o promotor disse que o dinheiro deve ser repassado que isso seria feito, frisou que é muito 

importante o acompanhamento dos vereadores e que este acompanhamento continuara sendo feito, 

para ter certeza que este dinheiro esta sendo usado com estas crianças de maneira correta, lembrou 

ainda que há outras entidades que ainda não receberam os repasses, como por exemplo, a APAE e a 
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Casa familiar rural e que é de suma importância também para que os trabalhos continuem. 

Aprovado por unanimidade Faça-se a lei. Nada mais havendo em segunda discussão e votação, 

passa-se para matéria de terceira discussão e votação. Nada havendo em terceira discussão e 

votação, passa-se a palavra livre: O Vereador Laertes Carador Moreira agradeceu a presença de 

todos, em especial a sua esposa Cleonir e a sua nora Daiane. Solicitou que se todos os nobres 

concordarem gostaria de fazer uma solicitação verbal para recuperação de uma ponte que dá acesso 

a comunidade de Nova Estrela. O Vereador Oseias de Oliveira pediu para colocar na mesma 

solicitação que seja feito recuperação na ponte do Centrão, pois também está em condição ruim, e 

como esta em tempo de colheita, é uma ponte de extrema necessidade. O Sr. Presidente colocou em 

votação a solicitação verbal dos vereadores Laertes C. Moreira e Oseias de Oliveira. Aprovado por 

unanimidade Oficie-se como solicitado. O Vereador Laertes Carador Moreira disse ainda que há 

respeito da troca de banco feita pelo Executivo para o pagamento dos servidores, deveria de ter sido 

feito uma reunião com os mesmos para esclarecimentos, pois há muitas reclamações. Deixou seu 

apoio aos professores que estarão retornando as aulas, disse que os mesmos não levaram muitas 

vantagens, mais que pelo menos oque estaria atrasado seria pago. O Vereador Nelço Bortoluzzi 

parabenizou os vereadores João, Laertes e Irineu que estiveram na entidade do S.O.S., disse que o 

mesmo foi convidado, mas não pode comparecer. Disse que mais uma vez um caminhão interditou 

as estradas do Pinhalzinho, que o vereador Jucimar Périco conseguiu uma máquina para retirar este 

caminhão. Frisou que como também é cobrado, deve ser feito o agradecimento pelo trabalho 

prestado, se referindo ao Secretario Portela, pois há aproximadamente vinte dias fez uma solicitação 

ao mesmo para que fosse arrumada uma estrada na entrada do Pinhalzinho, pois havia bastante 

reclamações por parte dos caminhoneiros, e também a recuperação da cabeceira da ponte do rio do 

meio, que estava começando a desmoronar, onde o mesmo pediu ao secretario e foi brevemente 

atendido. Mais frisou que não é por isso que vai deixar de cobrar. Agradeceu a presença de todos, e 

do ex-vereador Luiz Domingos Moretti. Pediu ainda para que a população não se esquecesse de 

participar do evento do aniversário do Município. O Vereador Irineu Ferreira Camilo 

complementando oque o Vereador Laertes disse sobre a troca de bancos, disse que em sua opinião o 

Prefeito deveria no mínimo ter comunicado os servidores públicos, que faz moção de apoio ás 

palavras do Vereador, indagou que o executivo justificou a mudança, dizendo que foi uma 

exigência do tribunal de contas, mais que entrou em contato com municípios vizinhos, e foi 

informado de que essa exigência ainda não foi feita á eles. Frisou ainda que se realmente for 

exigência do Tribunal de Contas, que pelo menos tivesse avisado os servidores sobre a mudança. 

Lembrando-se da sessão passada onde o Sr. Prefeito fez uso da Tribuna Livre, disse que os 

vereadores precisam sentar e conversar sobre oque será feito a respeito, para ser definido se será 

montado inquérito ou se será tomada outras providências, disse que particularmente não foi 

convencido pelo Prefeito, pois não acredita que tenha sido feito este investimento tão alto nas 

estradas do Município, pois estão em péssimas condições, e que se foi investido esse valor, tem que 

haver máquinas boas para atender a população. Disse que conversando com o secretario de 

agricultura Amilton Belloni o mesmo disse que a secretaria de agricultura que ficaria responsável 

pela jardinagem do município a partir do momento, o Vereador disse que a medida é inteligente e 

esta torcendo para que a situação da cidade melhore. Agradeceu a presença de todos e convidou 

para que a população venha sempre, pois é de extrema necessidade o acompanhamento. O Vereador 

João Laerte Bovino citou o Projeto de Lei viabilizando repasses para o centro do idoso, disse que 

todos os projetos encaminhados a esta casa de leis foram aprovados, mais que muitas vezes estes 

repasses não chegam á entidade, disse que o trabalho do vereador esta sendo feito mais que há 
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muitas entidades que não estão recebendo, lembrou que novamente foi aprovado o repasse 

solicitado pelo executivo. Enfatizou sobre as entidades APAE e Casa Familiar, onde lamentou o 

descaso na falta de repasses, principalmente da entidade APAE. Esclareceu que o seu pedido de 

informação referente aos convênios do centro dos idosos foi devido diante das inúmeras 

informações erronias que são repassadas aos mesmos, diante disso o nobre par afirmou que se 

reunira juntamente com outros vereadores para esclarecer os fatos e explicar que toda a construção 

física a qual se encontra hoje foi viabilizada com recursos do próprio município e não como está 

sendo anunciado por representantes do executivo. Destacou uma emenda futura do Deputado 

Nelson Meurer o qual comprometeu-se em viabilizar um recurso para o término da construção. O 

Vereador Anderson de Oliveira agradeceu a presença de todos, citou o nome do ex-vereador Luiz 

Domingos Moretti. Disse que sobre as falas do Nobre Vereador Irineu Ferreira Camilo, é preciso ser 

juntada a documentação e formular a denuncia sobre os gastos com as máquinas. Indagou ainda 

sobre comentários feitos na internet, disse que tudo que ele fala é público, mais que se forem fazer 

comentários, que sejam comentários verdadeiros, de acordo com oque o nobre par realmente falou. 

Falou ainda que sobre o centro dos idosos, os nobres pares quando idosos é que iram inaugurar o 

mesmo da maneira que está. Não havendo mais declarações o Sr. Presidente declarou encerrada a 

presente sessão convocando todos os Vereadores para a sessão ordinária do dia dezesseis  de março 

do ano de dois mil e quinze, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


