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      Município de Rio Bonito do Iguaçu  

                     Estado do Paraná 

                                                              6ªLegislatura 

2ª Sessão Legislativa 

6ª Sessão Ordinária  

ATA Nº 008/2014 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e quatro 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 004/2014 subscrito pelo Prefeito Municipal, Sr. Irio Onélio de 

Rosso encaminhando em regime de urgência o Projeto de Lei nº 003/2014 que Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a firmar Convenio com a Associação da Melhor Idade de Rio Bonito do 

Iguaçu – AMIRBI 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 005/2014 subscrito pelo Prefeito 

Municipal, Sr. Irio Onélio de Rosso encaminhando em regime de urgência o Projeto de Lei nº 

004/2014 que Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Convenio com a Associação da Casa 

Familiar Rural do Município de Rio Bonito do Iguaçu 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 006/2014 

subscrito pelo Prefeito Municipal, Sr. Irio Onélio de Rosso encaminhando em regime de urgência o 

Projeto de Lei nº 005/2014 que Declara o Jornal “Correio do Povo do Paraná” órgão oficial de 

divulgação dos atos do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná 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 007/2014 subscrito pelo Prefeito Municipal, Sr. Irio Onélio de 
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Rosso encaminhando em regime de urgência o Projeto de Lei nº 006/2014 que Altera dispositivos 

da Lei Municipal nº 159/97 de 3 de abril de 1997 e dá outras providências – Cria a Secretaria 

Municipal de Esporte, Turismo e Lazer do Município de Rio Bonito do Iguaçu/PR.  O Vereador 

João L. Bovino solicitou ao Sr. Presidente para que fosse quebrado o regime de urgência haja vista 

a complexidade do projeto, mesmo sendo a segunda vez que retorna ao plenário para a apreciação 

dos nobres pares disse que é importante um novo estudo para avaliar o conteúdo. O Vereador 

Oséias de Oliveira solicitou ao Sr. Presidente caso o projeto fosse rejeitado em regime de urgências, 

para que o mesmo retorna-se o mais breve possível para poder dar fundamento ao projeto de lei. 

Colocado em votação nominal, votaram contra o regime de urgência os Vereadores: João L. 

Bovino, Nelço Bortoluzzi, Daizi Camello, Laertes C. Moreira, Jucimar Périco, Anderson de 

Oliveira e Irineu F. Camilo, tendo apenas o voto favorável do Vereador Oseías de Oliveira. Diante 

do resultado o projeto de lei foi aceito pela entrada e reprovado por maioria dos Vereadores o 

regime de urgência. Encaminha-se para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para o parecer 

sobre sua legalidade e constitucionalidade. Mensagem nº 008/2014 subscrito pelo Prefeito 

Municipal, Sr. Irio Onélio de Rosso encaminhando o Projeto de Lei nº 007/2014 que Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a firmar Convenio com a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de Rio Bonito do Iguaçu – APAE e dá outras providências. Neste Projeto de Lei 

houve manifestações de todos os Vereadores diante do fato do executivo não enviar um projeto tão 

importante em regime de urgência, por unanimidade houve a decisão de todos os Vereadores 

colocar em pauta em regime de urgência o referido projeto. 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. Ofício nº Ref.: 

002986/MS/SE/FNS subscrito pelo Ministério da Saúde – Fundo Nacional de Saúde informa a 

liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, para Pagamento de PAB FIXO, 

competência 03/2014, no valor de R$ 30.625,00. Comunica-se o plenário, arquive-se. Comunicado 

nº CM007099/2014 subscrito pelo Ministério da Educação – Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação Informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de 

programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo: Quota, total de 

R$ 64.511,51. Comunica-se o plenário, arquive-se. Parecer nº 005/2014 subscrito pela Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação favorável a tramitação do Projeto de Lei nº 002/2014. Aceito pela 

entrada, anexa-se ao referido projeto de lei. Após o termino da matéria do expediente o Sr. 

Presidente dispensou por dez minutos ou o tempo necessário, para que a comissão elabore todos os 

pareceres em pauta. Retornando aos trabalhos o Sr. Presidente justificou a dispensa diante da 

importância dos projetos e suas necessidades. Parecer nº 006/2014 subscrito pela Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Favorável a tramitação do Projeto de Lei nº 003/2014. Aceito pela 

entrada, anexa-se ao referido projeto de lei. Parecer nº 007/2014 subscrito pela Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Favorável a tramitação do Projeto de Lei nº 004/2014. Aceito pela 

entrada, anexa-se ao referido projeto de lei. Parecer nº 008/2014 subscrito pela Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Favorável a tramitação do Projeto de Lei nº 005/2014. Aceito pela 

entrada, anexa-se ao referido projeto de lei. Parecer nº 009/2014 subscrito pela Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Favorável a tramitação do Projeto de Lei nº 007/2014. 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 os seguintes projetos de lei: 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. Aprovado por unanimidade, encaminha-
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se para segunda discussão e votação. Projeto de Lei nº 003/2014 que Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a firmar Convenio com a Associação da Melhor Idade de Rio Bonito do Iguaçu – 

AMIRBI e dá outras providências. Aprovado por unanimidade, encaminha-se para segunda 

discussão e votação. Projeto de Lei nº 004/2014 que Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar 

Convenio com a Associação da Casa Familiar Rural do Município de Rio Bonito do Iguaçu e dá 

outras providências. Aprovado por unanimidade, encaminha-se para segunda discussão e votação. 

Projeto de Lei nº 005/2014 que Declara o Jornal “Correio do Povo do Paraná” órgão oficial de 

divulgação dos atos do Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná e dá outras 

providências. O Vereador Nelço Bortoluzzi declarou-se contra o projeto haja vista a necessidade do 

município, justificou que é interessante a circulação de um jornal de grande representatividade, 

tanto que mencionou o seu respeito pelo referido, mas diante da pouca divulgação diária não há 

necessidade deste tipo de serviço. O Vereador Laertes C. Moreira concordou com as palavras do 

nobre par e manifestou-se contrario ao projeto de lei. Diante da colocação dos Vereadores os 

demais manifestaram-se contra diante do anunciado. Após a votação o Projeto de lei foi rejeitado 

por unanimidade. Projeto de Lei nº 007/2014 que Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar 

Convenio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio Bonito do Iguaçu – APAE 

e dá outras providências. Aprovado por unanimidade, encaminha-se para segunda discussão e 

votação. O Vereador Anderson de Oliveira esclareceu que o valor do repasse será retroativo e 

afirmou que será feito de janeiro a dezembro conforme solicitação da entidade. O Vereador Irineu F 

Camilo destacou a falta  de ação do executivo haja vista que o projeto poderia ser aditivado, 

impedindo a falta de repasse no primeiros meses de dois mil e quatorze. Para o jurídico Dr. Ricardo 

Corso relacionou como falha do executivo na elaboração e conclusão do projeto. Aprovado por 

unanimidade, encaminha-se para segunda discussão e votação. Nada mais havendo na matéria de 

primeira discussão e votação, passa-se para matéria de segunda discussão e votação. Nada havendo 

na matéria de segunda discussão e votação, passa-se para matéria de terceira discussão e votação. 

Nada havendo em terceira discussão e votação o Sr. Presidente passa para a palavra livre. O 

Vereador Laertes C. Moreira solicitou junto ao Sr. Presidente para que seja encaminhado um oficio 

ao Prefeito Municipal, diante da situação da estrada dos produtores vinculados a entrega trimestral 

de grande quantidade de frango. Destacou da importância de manter as estradas destes produtores 

bem adequadas, diante do processo de retirada dos produtos, pois a cada três meses é feito tal 

procedimento. Falou também dos calçamentos que até o momento não teve posição do Sr. Prefeito 

de quando terá inicio aos trabalhos. Frisou da responsabilidade quanto administrador e que a 

população está cobrando sua posição. O Vereador Irineu F. Camilo complementou o raciocínio do 

nobre par diante da situação das estradas, disse que a muito que se fazer não somente nas estradas 

dos produtores de frango, mas em todos elas. Destacou também que seu trabalho não é criticar e sim 

ajudar a identificar os problemas que são muitos e tentar resolve-los ou amenizá-los, diante disso 

parabenizou a atitude do Sr. Prefeito quando decretou aumento de função gratificada para alguns 

funcionários, valorizando seus trabalhos e suas responsabilidade. O Vereador Anderson de Oliveira 

falou da questão do projeto de lei relacionado ao Jornal Correio do Povo, disse que não é contrario 

ao projeto, mas que o certame seja respeitado com todos as empresas interessadas. O Vereador João 

L. Bovino cobrou da comissão especial sobre a reunião junto ao DNIT para tratar com certa 

emergência os assuntos pertinente a readequação do trecho da BR158. O Vereador parabenizou o 

executivo pelo desfile realizado sobre o aniversario do município, mas lamentou a atitude do mestre 

de cerimônia onde o mesmo não falou do apoio da Câmara de Vereadores quando os novos 

maquinários  estavam desfilando na rua. Lamentou está atitude haja vista o total apoio recebido dos 
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nove vereadores que contribui para o desenvolvimento do município. O Vereador Nelço Bortoluzzi 

disse que a reunião junto ao DNIT será  marcada para a segunda semana de abril, haja vista toda a 

documentação pertinente sobre a via. O Sr. Presidente destacou o apoio e união que todos os 

Vereadores tem para trabalhar para o município, disse que no momento de debate cada um respeita 

a posição do outro mas que o objetivo que é o bem do município é alcançado. Generalizou citando 

sobre todas as ações que o município deixa de cumprir, que atitudes de tapa buraco já deve ser 

extinta, pois ações definitivas dever ser tomadas pois a população não se cansa de cobrar. 

Comparou as reivindicações dos nobres pares quando citaram a importância da recuperação das 

estradas dos produtores de frango, disse que é sim importante mas não é única, pois todos os 

produtores tem o mesmo direito. Esclareceu que a economia do município também é gerada pelos 

pequenos agricultores e se suas estradas não estiverem em bom estado o comercio sente, os bancos 

cobram a inadimplência aumenta e a economia cai, fatores que priorizam atitudes imediatas de 

trabalho do executivo, para todos que precisam deste atendimento. 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 trinta e um 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.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 


