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      Município de Rio Bonito do Iguaçu  

                     Estado do Paraná 

                                                              6ªLegislatura 

2ª Sessão Legislativa 

7ª Sessão Ordinária  

ATA Nº 009/2014 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos trinta e um 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 009/2014 subscrito pelo Prefeito Municipal, Sr. Irio Onélio de 

Rosso encaminhando em regime de urgência o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 044/2013 que 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a permutar imóveis e dá outras providências. O Sr. 

Presidente explica dizendo que se o regime de urgência for aprovado, a comissão terá apenas 

setenta e duas horas para elaborar o seu parecer. Colocado em votação nominal, votos contra; 

Vereadores Anderson de Oliveira, Jucimar Périco, Nelço Bortoluzzi e João L. Bovino. Votos a 

favor; Vereadores Irineu F. Camilo, Oséias de Oliveira, Daizi Camello e Laertes C. Moreira. 

Havendo empate Sr. Presidente desempatou a favor do regime de urgência, sendo assim o projeto 

foi aceito pela entrada e aprovado por maioria em regime de urgência. Encaminha-se para a 

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

constitucionalidade. Ofício nº 010/2014 subscrito pelo Presidente do FUNPRERBI, Sra. Cleonice 

Aparecida Canossa encaminhando mídia digital com dados fieis da Prestação de Contas referente o 

Exercício de 2013 do Fundo de previdência dos Servidores Públicos do Município de Rio Bonito do 

Iguaçu – FUNPRERBI. Comunica-se o plenário, arquiva-se. Ofício nº 60/2014 subscrito pelo 

Secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu, Sr. Antônio Carlos 

Dominiak encaminhando os documentos em mídia digital da Prestação de Contas da Prefeitura 

Municipal de Rio Bonito do Iguaçu, referente o Exercício de 2013. Comunica-se o plenário, 
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arquiva-se. Comunicado nº CM012564/2014 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: Alimentação Escolar – AEE, no valor de R$ 1.370,00; Alimentação 

Escolar – creche, no valor de R$ 2.320,00; Alimentação Escolar – pré-escola, no valor de R$ 

.830,00; Alimentação Escolar – ensino fundamental, no valor de R$ 14.652,00; Alimentação 

Escolar – EJA, no valor de R$ 360,00. Ofícios nº Ref.: 004133/MS/SE/FNS, 000311/MS/SE/FNS, 

004202/MS/SE/FNS, 007760/MS/SE/FNS. Comunica-se o plenário, arquiva-se. Ministério da 

Saúde – Fundo Nacional de Saúde informando liberações de recursos financeiros do Fundo 

Nacional de Saúde, conforme segue: Pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica Básica, 

competência 01/2014, no valor de R$ 6.426,43; Pagamento de Agentes Comunitários de Saúde, 

competência 02/2014, no valor de R$ 35.490,00; Pagamento de Saúde Bucal, competência 02/2014, 

no valor de R$ 10.035,00; Pagamento de Saúde da Família, competência 02/2014, no valor de R$ 

42.780,00. Comunica-se o plenário, arquiva-se. Solicitação nº 009/2014; Solicitação nº 010/2014; 

Solicitação nº 011/2014. Todas aceita pela entrada e encaminhada para discussão única e votação. 

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

votação. Solicitação nº 009/2014 subscrito pelo Vereador Irineu Ferreira Camilo o qual solicita para 

que seja feito rebaixamento para passagem de cadeirantes, na calçada que da acesso a Loja Tavares 

Confecções na Av. XV de Novembro e outro em frente  a Escola Estadual Ludovica Safraider Av. 

XV de Novembro.  O Sr. Presidente parabenizou o nobre par e destacou a importância de sua 

solicitação, disse que é complicado o acesso dos cadeirantes nas calçadas e é de suma urgência 

resolve-los. O Sr. Presidente lamentou o tempo de resposta por parte do executivo em atender as 

solicitação dos Vereadores, por sua vez os pedidos são reflexos da população que necessitam desses 

atendimentos. Aprovado por unanimidade, oficie-se como solicitada. Solicitação nº 010/2014 

subscrito pelo Vereador Laertes Carador Moreira o qual solicita para que seja executada a 

construção de calçamento ligando a BR 158 a Comunidade Santa Rosa – Assentamento Ireno Alves 

dos Santos. O Vereador Laertes C. Moreira justificou que o referido pedido se deu pela sobra do 

calçamento que foi destinado a comunidade do arapongas, diante disso haver apenas a 

complementação de uma parte da linha que liga a BR 158 até a comunidade de Linha Rosa. 

Aprovado por unanimidade, oficie-se como solicitada. Solicitação nº 011/2014 subscrito pelo 

Vereador Laertes Carador Moreira, Milton Rodrigues da Silva, Jucimar Périco e Oséias de Oliveira 

ao quais solicitam para que seja executada a construção de uma cancha de bocha na Comunidade 

Campos Verde – Assentamento Ireno Alves dos Santos.  O Vereador Laertes C. Moreira Justificou 

que a referida comunidade está esquecida a mais tempo que as demais, diante disso pediu atenção 

do executivo e se possível a cancha de bocha seja construída haja vista que é um grande sonho 

daquela comunidade. Aprovado por unanimidade, oficie-se como solicitada. Nada mais havendo na 

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

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

votação. Deram entrada as seguintes matérias: 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, faça-se a lei. 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, faça-se a lei. 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 
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unanimidade, faça-se a lei. 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. O Vereador Irineu F. Camilo pediu informações junto ao jurídico 

referente a informação dadas na sessão passada sobre o repasse retroativo, segundo o Vereador 

Irineu F. Camilo, a lei apresentada não consta este repasse, também solicitou se há possibilidade do 

executivo enviar novo projeto firmando este repasse. O Dr. Saviano Sericato informou que diante 

do envio do projeto pelo executivo não haveria possibilidades de alterar o convenio, assim 

impossibilitando a entidade de receber os valores retroativos. O Vereador Anderson de Oliveira 

solicitou ao Dr. Saviano Sericato se existe normativa do Tribunal de Contas impedindo que seja 

realizado o repasse retroativo. O Dr. Saviano Sericato disse que desconhece está informação e 

orientou a possibilidade de encaminhar ao executivo uma solicitação dissolvendo os valores 

retroativos em novo convênio. O Vereador Anderson de Oliveira conclui dizendo que o melhor 

seria aprovar o referido projeto e após marcar uma audiência com o Sr. Prefeito para discutir novo 

convênio e adequar os valores retroativos. Aprovado por unanimidade, faça-se a lei. Nada mais 

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. 

Dando inicio o Vereador Laertes C. Moreira agradeceu a presença de todos e sabatinou a as ações 

do executivo, disse que a forma de trabalho não é correta e a falta de atendimento e em setores da 

administração colocou o município em estado de emergência. Frisou dizendo que a pessoa que está 

conduzindo a secretária de viação exerce um cargo que por lei proibido, pois o mesmo não está 

nomeado para tal função. O Vereador falou da situação do empreendedor Alberto este com fabrica 

de elástico instalada no município cuja o mesmo  não está conseguindo incentivo para expandir sua 

fabrica, haja vista o aumento da sua produção. Pediu atenção ao executivo para realocar a estrutura 

sendo que a mesma já encontra-se fixada em uma sala pertencente ao município. O Vereador 

Anderson de Oliveira destacou a situação que jovens atletas da modalidade taekwondo estão 

passando para continuarem mantendo-se com os seus compromissos de treinos e viagens cumprindo 

com suas obrigações onde destacou cada atleta e fez questão de anunciar suas qualificações. O 

Vereador disse que o nível é impressionante pois  tem atletas na seleção paranaense e na seleção 

brasileira de taekwondo, mas mesmo com este destaque o executivo fecha os olhos para apoiar estes 

atletas. Falou que o professor que ensina aproximadamente duzentas crianças recebe apenas um 

salário de oitocentos reais, sendo que o mesmo seria também merecedor do aumento de “FG” como 

alguns funcionários foram agraciados. O Vereador Anderson indignado  pediu um basta na forma 

de trabalho do executivo, relatou inúmeros problemas e se a administração não abrir os olhos 

poderá ser tarde para resolver os erros. O Sr. Presidente destacou a cobrança e a sua forma de 

trabalho, disse que muitas pessoas hostilizaram suas atitudes pois consideraram que o próprio 

presidente havia se vendido para o prefeito. Assim o Sr. Presidente explicou sua forma de trabalho, 

disse que em seu discurso de posse seu objetivo era trabalhar para a população, e não criar barreiras 

para que o Prefeito não pudesse trabalhar. Citou as atitudes de todos os Vereadores os quais 

votaram fielmente em todos os projetos de encontro aos interesses da população, pois em nenhum 

momento houve interesse de prejudicar o município, mas a forma de trabalho do executivo passou 

longe de ser uma boa administração. O Sr. Presidente traduziu as ações do executivo como péssima, 

lamentou o descaso e cobrou dizendo que imediatamente atitudes deveram ser tomadas caso 

contrario seu comportamento e dos demais Vereadores não serão calorosas. O Vereador Irineu F. 

Camilo lembrou das suas solicitações e suas cobranças sobre o descaso que hoje se apresenta com 

grande evidência, disse que era muitas vezes cobrado por ser insistente em apresentar as falhas do 
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executivo e hoje o resultado simplesmente agravou. O Vereador  solicitou ao Sr. Presidente para 

fazer parte da comissão a qual tratará junto ao Sr. Prefeito à  situação da empresa de elástico e os 

calçamentos que até o momento o executivo não deu sinal de inicio das obras. O Vereador Nelço 

Bortoluzzi disse que todos os Vereadores são cobrados independente da posição política de cada 

um, considerou os Vereadores como o para choque da administração, diante disse é evidenciou que 

cada Vereador vai cobrar do executivo as ações que deveriam ser cumpridas. Lamentou o fato da 

administração ter faltado com seus deveres, lembrou dos projetos que foram aprovados e aqueles 

que foram rejeitados era para proteger o executivo de gastos que não reverteria em beneficio a 

população. Destacou um projeto de lei que está tramitando, onde pede-se abertura de concurso 

publico com quantidade expressiva de vagas. Frisou sua preocupação diante de tantos pedidos de 

vagas, pois se não haver cautela em analisar e tomar a decisão correta, futuramente o município 

poderá ficar com dificuldade de gerenciamento diante da folha de pagamento. O Vereador João L. 

Bovino destacou a forma de trabalho da administração municipal, que todos os projetos de lei que 

foram enviados para a Câmara foram aprovados, somente aqueles que geravam despesas e não era 

de interesse publico foi rejeitado, disse que esta impressionado diante das próprias reclamações do 

executivo onde dizem que não tem verba e a divida é grande, mas mesmo assim mandam projetos 

de lei pedindo abertura de secretaria, abertura de concurso sem ter a verdadeira necessidade dos 

cargos. Dessa forma o Vereador frisou que o executivo está cuidando somente da parte política e 

não do interesse publico, deixar de atender as estradas, falta de secretário na agricultura e assuntos 

comunitários sem justificativa, não é jeito de se administrar. Falou da falta de apoio que a 

administração está tendo com os empresários do município, está deixando de comprar no comercio 

local prejudicando todo o processo de aumento de arrecadação de impostos, a falta de oportunidade 

de gerar emprego além de mandar o lucro do município para outras cidades. Com este analise o 

Vereador pediu atenção aos nobres pares que o momento é delicado e atitudes deveram ser tomadas 

antes que o município retroceda. O Vereador Oséias de Oliveira colocou-se preocupado pela forma 

que o executivo está seguindo, disse que existe bastante falhas e atitudes deveram ser tomadas antes 

que se torne irreversível. O Sr. Presidente destacou a ação de dois secretários, de saúde Vilmar Viau 

e Educação Jose Almeri lopes Dahmer,  pois diante de tanta reclamação e descontentamento o 

trabalho realizado por eles vem contribuindo para que a administração em geral não seja colocada 

totalmente contra a parede. O Sr. Presidente concluiu dizendo que o momento é critico mas acredita 

que será revertido, pois o apoio da Câmara o executivo tem e  diante da esperança do povo é dever 

do Prefeito assumir as rédeas e conduzir o município com mãos fortes. 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 sete de abril 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.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 


