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      Município de Rio Bonito do Iguaçu  

                     Estado do Paraná 

                                                                   6ªLegislatura  

3ª Sessão Legislativa 

6ª Sessão Ordinária  

ATA Nº 009/2015 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos Vinte e Três 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 Andréia Fabiana Niesciur  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 010/2015 subscrita pelo Prefeito Municipal, Sr. 

Irio Onélio de Rosso Encaminhando em Regime de Urgência o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 

009/2015 que Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar abertura de Crédito Adicional 

Especial no Orçamento de 2015 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. Mensagem nº 011/2015 

subscrita pelo Prefeito Municipal, Sr. Irio Onélio de Rosso Encaminhando o Projeto de Lei nº 

010/2015 que Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Convenio com a entidade que 

especifica e da outras providencias. O Vereador Jucimar Périco solicitou para que seja colocado o 

referido projeto de lei em regime de urgência. 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. Ofício nº 02/2015 subscrito pela Secretária Municipal de 
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Saúde, Sra. Sônia Maria Schmitt e outros Em resposta ao Pedido de Informação nº 003/2015 sobre 

o combate a dengue no Município de Rio Bonito do Iguaçu. Comunica-se o plenário arquiva-se. 

Informativo subscrito pela Câmara dos Deputados Informando Recursos do Orçamento da União 

empenhados ao Município de Rio Bonito do Iguaçu, no período de janeiro a dezembro de 2014, 

totalizando R$ 2.852.394,00. Comunica-se o plenário arquiva-se. Informativo subscrito pela 

Câmara dos Deputados Informando Recursos do Orçamento da União pagos ao Município de Rio 

Bonito do Iguaçu, no período de janeiro a dezembro de 2014, mais especificamente: Ao Fundo 

Municipal de Assistência Social de Rio Bonito do Iguaçu, total favorecido R$ 265.796,58; Ao 

Fundo Municipal de Saúde de Rio Bonito do Iguaçu, total favorecido R$ 1.743.969,50; Ao 

Município de Rio Bonito do Iguaçu, total favorecido R$ 2.470.763,50, totalizando R$ 4.480.529,58. 

Comunica-se o plenário arquiva-se. Comunicados nº CM019034/2015, CM019035/2015, 

CM019036/2015, CM019037/2015, CM019038/2015, CM019039/2015, CM019040/2015, 

CM019041/2015, CM019042/2015, CM019043/2015 Ministério da Educação – Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação Informando as seguintes liberações de recursos financeiros 

destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação, respectivamente: Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu - Quota – parcela 001 - 

no valor de R$ 73.335,91; Associação de Pais Mestres e Funcionários da Escola Estadual Joaquim 

Nasário Ribeiro - PDDE – parcela 001 - no valor de R$ 1.720,00; Associação de Pais Mestres e 

Funcionários da Escola Municipal do Campo Alfredo Rosa - PDDE – parcela 001 - no valor de R$ 

2.290,00; Associação de Pais Mestres e Funcionários da Escola Municipal do Campo Tatiane 

Biergeier - PDDE – parcela 001 - no valor de R$ 2.050,00; Associação de Pais Mestres e 

Funcionários da Escola Municipal Rio Bonito do Iguaçu - PDDE – parcela 001 - no valor de R$ 

5.340,00  Associação de Pais Mestres e Funcionários do Colégio Estadual Ludovica Safraider – 

PDDE -  parcela 001 - no valor de R$ 7.240,00; Associação de Pais Mestres e Funcionários da 

Escola Municipal do Campo Vanderlei das Neves - PDDE – parcela 001 - no valor de R$ 2.320,00; 

Associação de Pais Mestres e Funcionários do Colégio Estadual José Alves dos Santos - PDDE – 

parcela 001 - no valor de R$ 3.140,00; Associação de Pais Mestres e Funcionários da Escola Rural 

Municipal - PDDE – parcela 001 - no valor de R$ 1.570,00; Associação de Pais Mestres e 

Funcionários do Colégio Estadual Iraci Salete Strozake - PDDE – parcela 001 - no valor de R$ 

17.143,40; Associação de Pais Mestres e Funcionários da Escola Estadual Sebastião Estevam da 

Costa - PDDE – parcela 001 - no valor de R$ 49,97. Comunica-se o plenário arquiva-se. Solicitação 

nº 005/2015 subscrita pelos Vereadores Irineu Ferreira Camilo e Nelço Bortoluzzi que Solicitam 

para que através da secretaria responsável do Município de Rio Bonito do Iguaçu, seja feito serviço 

de patrolamento e cascalhamento na estrada que dá acesso a propriedade da Sra. Maria da Luz 

Rosa, bem como nas demais estradas que dão acesso ás propriedades dos moradores das 

Comunidades de Rio Lambedor e Linha Bartoski. Aceito pela entrada encaminha-se para discussão 

única e votação. Solicitação nº 006/2015 subscrita pelos Vereadores Irineu Ferreira Camilo e Nelço 

Bortoluzzi que Solicitam para que através da secretaria responsável da municipalidade e dentro da 

legalidade, seja construída uma churrasqueira na Comunidade de Irmã Dulce, Assentamento Ireno 

Alves dos Santos, neste Município. 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. Deram entrada as seguintes matérias: Solicitação nº 005/2015 subscrita pelos Vereadores 

Irineu Ferreira Camilo e Nelço Bortoluzzi que Solicitam para que através da secretaria responsável 

do Município de Rio Bonito do Iguaçu, seja feito serviço de patrolamento e cascalhamento na 

estrada que dá acesso a propriedade da Sra. Maria da Luz Rosa, bem como nas demais estradas que 



36 

 

dão acesso ás propriedades dos moradores das Comunidades de Rio Lambedor e Linha Bartoski. O 

Vereador Nelço Bortoluzzi disse não ser um trajeto longo, mais que há muito tempo não é reparado. 

Disse que são feitas muitas solicitações, por parte de todos os vereadores e que não estão sendo 

executadas. Frisou que precisa ser visto qual é o novo secretario responsavel para ambos fazerem 

uma visita ao local para que seja feito as melhorias. O Nobre Par disse que espera que o executivo 

consiga fazer um trabalho bom nestas estradas que estão precisando urgentemente de reparos. 

Aprovado por unanimidade oficie-se como solicitado. Solicitação nº 006/2015 subscrita pelos 

Vereadores Irineu Ferreira Camilo e Nelço Bortoluzzi que Solicitam para que através da secretaria 

responsável da municipalidade e dentro da legalidade, seja construída uma churrasqueira na 

Comunidade de Irmã Dulce, Assentamento Ireno Alves dos Santos, neste Município. O Vereador 

Irineu Ferreira Camilo frisou os comentários do Vereador Nelço Bortoluzzi que solicitações estão 

sendo feitas, mais execução por parte do executivo é muito pouco. Disse que sobre esta solicitação 

está sendo cobrado desde o ano passado pelas lideranças dessa Comunidade, e que se 

comprometeram com os mesmos que entrariam com esta solicitação, mesmo explicando que o 

Executivo não está fazendo os serviços solicitados. Pediu a aprovação por parte de todos os 

vereadores. O Vereador João Laerte Bovino explicou que quando faziam parte da secretaria de 

assuntos comunitários, o Nobre par e o Vereador Nelço Bortoluzzi esta churrasqueira foi à única 

que não foi feita, pois não houve tempo para fazer todas e que em dois anos o atual prefeito não 

conseguiu fazer nem esta uma churrasqueira que faltou, pois as demais foram feitas na gestão 

anterior. 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 em 

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

votação. Deu entrada as seguintes matérias: Projeto de Lei nº 005/2015 de autoria do Sr. Prefeito 

Municipal que Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar alterações na Lei Municipal nº 

1.038/2013 de 02/10/2013. Aprovado por unanimidade Faça-se a lei. Projeto de Lei nº 006/2015 de 

autoria do Sr. Prefeito Municipal que Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar alterações na 

Lei Municipal nº 1.066/2014 de 25/06/2014. O Vereador João Laerte Bovino explicou que os 

vereadores pediram despensa de leitura dos referidos projetos, por estar em segunda discussão, e já 

terem sido lidos em primeira discussão na sessão anterior. Aprovado por unanimidade Faça-se a 

Lei. Projeto de Lei nº 007/2015 de autoria do Sr. Prefeito Municipal que Autoriza o Poder 

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

outras providencias. Aprovado por unanimidade Faça-se a Lei. Projeto de Lei nº 008/2015 de 

autoria do Sr. Prefeito Municipal que Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com 

a entidade que especifica e da outras providencias. 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. Frisou sobre o projeto de lei da entidade 

APAE, disse que é de extrema importância que seja repassado o valor com maior brevidade 

possível. Citou também a entidade Casa Familiar rural que ainda não foi encaminhado o projeto de 

lei a esta Casa de Leis, e espera que o Executivo faça isso o mais rápido possível. O Vereador Nelço 

Bortoluzzi agradeceu a presença de todos. Disse que para quem estava participando da 

comemoração do aniversário do Município, disse que participaram na Casa cultural, e que o 

Professor e Maestro Matias da Banda Municipal está de parabéns pelo show que a banda propôs, e 

também pelo trabalho que o mesmo tem prestado ao Município, disse que é um trabalho muito 

bonito que o Professor está fazendo. O Vereador Irineu Ferreira Camilo frisou a respeito do 
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conselho tutelar do Município, citou os Vereadores Laertes C. Moreira e Oseias de Oliveira que já 

foram conselheiros tutelares como o mesmo foi. Disse que há muitas reclamações por parte da 

população á respeito da falta de atuação do conselho tutelar no nosso Município, disse que pessoas 

que não residem no município de Rio Bonito do Iguaçu em visita fizeram reclamações á respeito de 

menores (crianças e adolescentes) que estariam fazendo uso de entorpecentes e bebidas alcoólicas 

na Praça Municipal. Citou que os conselheiros receberam aumento no ano de dois mil e quatorze, e 

que comparando aos salários que os conselheiros de anos passados ganhavam, estão ganhando 

razoavelmente bem, e que segundo informações e ao que se constata estão no mínimo deixando a 

desejar com suas obrigações.  Sugeriu que fosse enviado ofício ao executivo para cobrar mais 

atuação ou que até mesmo os nobres pares montassem uma comissão para acompanhar o trabalho 

do conselho tutelar, pois o trabalho do Conselheiro está previsto no ECA desde o ano de 1990 que é 

um trabalho de prevenção ao menor em situações de risco e que por lei todas as vezes que o 

conselheiro precisar o mesmo por pedir auxilio a policia militar. Parabenizou a organização do 

momento cívico do aniversário do Município. Agradeceu a presença de todos e convidou para que 

sempre que puderem que se façam presentes. O Vereador Daizi Camello disse que participou de 

uma reunião com pessoal da Coasul onde falou que conversaria com o prefeito a respeito de uma 

terraplanagem que precisaria ser feita em um dos barracões da mesma, o nobre par disse que 

conversou com o prefeito á uns vinte dias atrás e que foi comunicado recentemente que o serviço já 

estava pronto. Agradeceu ao Executivo pela rapidez e por se prontificar a ir fazer o serviço 

solicitado. Destacou que a festa do Município estava muito bem organizada. Agradeceu a presença 

de todos. O Vereador João Laerte Bovino perguntou ao vereador Daizi Camello se o mesmo saberia 

informar se as máquinas usadas para fazer a terraplanagem que seriam do Sr. Élcio, se a Prefeitura 

pagou por hora ou se a Coasul contratou particular. O Vereador Daizi Camello respondeu que a 

Coasul contratou as máquinas e que a Prefeitura disponibilizou quatro caminhões e uma patrola 

para ajudarem no serviço. O Vereador João L. Bovino citou o Projeto de Lei encaminhado pelo 

Executivo para repasses a entidade APAE, parabenizou o Nobre Par Jucimar Périco por pedir para 

que o projeto seja colocado em regime de urgência, pois há muitos projetos que não são de extrema 

importância como este e que são enviados em regime de urgência pelo Executivo, frisou que espera 

que o Executivo faça os repasses a esta entidade logo, pois considera uma vergonha um projeto de 

extrema importância como este já ser enviado no mês de março, atrasando assim os repasse a 

referida entidade e ainda ser mandado sem ser em regime de urgência para que atrase mais um 

pouco. Citou também o Projeto de Lei 007/2015, disse que o mesmo é para pagar funcionários, 

indagou que o executivo precisa se organizar mais em suas finanças para não precisar mandar 

projetos para fazer o pagamento dos servidores. Frisou também á respeito do ofício de resposta do 

pedido de informação sobre a dengue, disse que é preciso ser feito mais campanhas a respeito disso 

e que segundo informações do funcionário Paulinho vai ser feito a limpeza dos terrenos da 

prefeitura primeiramente, o que o nobre acha correto, pois não há como o executivo cobrar dos 

munícipes se os lotes da mesma estão sujos. Agradeceu a presença de todos. O Vereador Jucimar 

Périco agradeceu a presença de todos, ao pessoal que colaborou com a organização da festa do 

aniversário Municipal, disse que estava tudo muito bem organizado e bonito, agradeceu também ao 

professor da Banda Municipal, a banda municipal e ao pessoal que fez as apresentações. O 

Vereador Anderson de Oliveira disse que o ofício a respeito das máquinas feito pela comissão está 

pronto, e que os Nobres Pares já podem assinar, para que uma cópia seja enviada ao Ministério 

Público. Agradeceu a presença de todos. Não havendo mais declarações o Sr. Presidente declarou 

encerrada a presente sessão convocando todos os Vereadores para a sessão ordinária do dia trinta de 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


