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      Município de Rio Bonito do Iguaçu  

                     Estado do Paraná 

                                                                   6ªLegislatura  

3ª Sessão Legislativa 

7ª Sessão Ordinária  

ATA Nº 010/2015 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos Trinta 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 012/2015 subscrita pelo Prefeito Municipal, Sr. Irio 

Onélio de Rosso Encaminhando em Regime de Urgência o Projeto de Lei nº 011/2015 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. Ofício nº 049/2015 – Gabinete subscrito pelo Prefeito Municipal, Sr. Irio 

Onélio de Rosso Encaminhando CD e relação em papel das despesas com transporte escolar dos 

anos de 2013 e 2014, com respectivas cópias das notas fiscais e notas de empenho, conforme 

solicitado através do oficio nº 020/2015. Comunica-se o plenário arquiva-se. Ofício nº 146/15-

OPD-GP subscrito pelo Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Ivan Lelis Bonilha 

Comunicando a emissão do Acórdão de Parecer Prévio nº 498/14 proferido pelo Tribunal de Contas 

do Paraná, nas Contas do Poder Executivo do Município de Rio Bonito do Iguaçu, referente o 
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exercício financeiro de 2008 – Processo nº 132160/09. Comunica-se o Plenário Publique-se ficando 

por sessenta dias a disposição da população para exame Encaminha-se para a Comissão de 

Economia, Finanças e Fiscalização. Convite subscrito pela Comissão Organizadora Convidando 

para uma reunião que será realizada no dia 01 de abril de 2015, às 19h00min, na Câmara de 

Vereadores deste Município, para discutir assuntos referentes às condições físicas do CERBI. 

Comunica-se o plenário arquiva-se. Projeto de Lei nº 001-CM/2015 subscrito pelo Vereador 

Anderson de Oliveira Dispõe sobre a instalação obrigatória de porta giratória detectora de metais – 

PGDM, guarda-volumes nos estabelecimentos bancários localizados no Município de Rio Bonito 

do Iguaçu-Pr. Aceito pela entrada Encaminha-se para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação 

para o parecer sobre sua legalidade e constitucionalidade. Solicitação nº 007/2015 subscrita pelo 

Vereador Milton Rodrigues da Silva que Solicita para que seja encaminhado a esta Casa de Leis, 

Projeto de Lei que contemple um novo Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos dos Servidores 

Públicos do Município de Rio Bonito do Iguaçu, estabelecendo normas de enquadramento, 

instituindo tabela de vencimentos e cargos e todas as demais disposições que se fizerem necessárias.  

Aceito pela entrada encaminha-se para discussão única e votação. Parecer nº 009/2015 subscrito 

pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Favorável á tramitação do Substitutivo ao Projeto 

de Lei nº 009/2015. Aceito pela entrada Anexa-se ao referido Projeto de Lei. Parecer nº 010/2015 

subscrito pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Favorável á tramitação do Projeto de Lei 

nº 010/2015. Aceito pela entrada Anexa-se ao referido Projeto de Lei. Oficio nº 045/2015-3ª 

UL/DNIT/PR subscrito pelo Eng.º Hélio Gomes da Silva Júnior Analista de Transporte 3ª 

UL/DNIT/PR referente á requerimento de instalação de redutores de velocidade. O Vereador 

Anderson de Oliveira frisou que resumindo o ofício a Comissão se deslocou até a cidade de Pato 

Branco e como resposta veio o ofício mostrando a burocracia que envolve e que precisam ser feitos 

orçamentos, ficando complicado exercer o trabalho, disse que a comissão fez a sua parte. O 

Vereador Nelço Bortoluzzi disse em conversa extraoficial com os responsáveis do departamento os 

valores que serão aplicados deverá passar por plano licitatório devido ao valor da obra, sugeriu ao 

Sr. Presidente para que divulga-se a busca dos recursos por parte dos vereadores e certamente está 

aplicação no orçamento, pois o valor estimado para ser gasto é de cento e trinta milhões 

aproximadamente, no qual acredita que os redutores deverá estar dentro destes orçamentos. 

Comunica-se o plenário Arquiva-se. Nada mais havendo na matéria de expediente, passa-se para 

matéria de discussão única e votação. Deram entrada as seguintes matérias: Solicitação nº 007/2015 

subscrita pelo Vereador Milton Rodrigues da Silva que Solicita para que seja encaminhado a esta 

Casa de Leis, Projeto de Lei que contemple um novo Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos dos 

Servidores Públicos do Município de Rio Bonito do Iguaçu, estabelecendo normas de 

enquadramento, instituindo tabela de vencimentos e cargos e todas as demais disposições que se 

fizerem necessárias. O Vereador Milton Rodrigues da Silva disse que como é de conhecimento de 

todos os vereadores, essa solicitação é uma reivindicação dos servidores públicos que vem sendo 

feita á muito tempo pelos mesmos, frisou que oque pode fazer esta fazendo, pois como muitos já 

citaram em plenário, o papel do vereador é de fiscalizador, e o que pode fazer é solicitar, mais a 

execução é por parte do Executivo Municipal. Disse que o mesmo buscou modelos feitos por outros 

Municípios, frisou que no Município de Laranjeiras do Sul teve muitas discussões sobre este 

projeto, pelo fato de haver divisões nas categorias, o Vereador destacou para o executivo enviar a 

Casa de Leis um projeto generalizado, excluindo apenas as categorias que já estão estabilizadas 

priorizando funcionários que não tenham o plano de carreira fixado. O Vereador Daizi Camello 

informou o Vereador Milton R. da Silva que foi procurado para entrar com esta mesma solicitação, 
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mais como o Nobre Vereador tomou a iniciativa pediu se possível colocar o nome do mesmo junto 

á solicitação. O Vereador Milton R. da Silva concordou. O Vereador Irineu Ferreira Camilo fez 

moção de apoio a solicitação do Nobre Par, disse que é uma necessidade grande dos servidores, que 

parte do executivo mandar o projeto de lei, mais que a solicitação é uma grande ajuda, disse que 

como vereador quando forem projetos com este intuito seu voto será sempre favorável. O Vereador 

Nelço Bortoluzzi disse que é muito importante para os servidores este projeto, pois há funcionários 

que trabalham a muitos anos no meio público e fazendo um trabalho merecedor de avanços, que até 

hoje não tiveram nenhum por causa do plano de trabalho, disse ser favorável a solicitação e que seja 

abrangente para todos os funcionários. O Vereador João Laerte Bovino disse que é favorável ao 

pedido do Nobre Par onde destacou os salários defasados dos funcionários, como exemplo falou 

dos operadores de maquinas onde os mesmos se trabalhassem em empresas particulares veriam seus 

salários acima do atual. Parabenizou a atitude do Vereador, pois o tempo trabalhado e as horas 

dedicadas contribuíram no aumento do salario e certamente garante uma aposentadoria mais digna. 

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. Deu entrada as seguintes 

matérias: Substitutivo ao Projeto de Lei nº 009/2015 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 Encaminhe-se a segunda 

discussão e votação. Projeto de Lei nº 010/2015 de autoria do Sr. Prefeito Municipal que Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a firmar Convenio com a entidade que especifica e da outras 

providencias. Aprovado por unanimidade Encaminhe-se a 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. Nada 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 Milton Rodrigues da Silva agradeceu a presença de todos, aos vereadores por 

terem aprovado a sua solicitação, parabenizou o desempenho da equipe de taekwondo, ao professor 

Leandro e a atleta Brenda por estar representando o Município de Rio Bonito do Iguaçu, podendo 

chegar até a fazer parte da equipe brasileira na modalidade. Disse que esta Casa de Leis estará 

sempre apoiando, estabelecendo mais parcerias para a equipe. Agradeceu a presença do Sr. 

Vanderlei Portela que passou a pasta da secretaria de viação, disse que o secretario fez sua parte, 

ajudando a Prefeitura, estava sempre nas sessões acompanhando, Citou também o Sr. Hamilton 

Beloni secretario da agricultura que sempre esta acompanhando as sessões. Citou a estrada que ex-

secretário fez na Comunidade Arapongas, agradeceu pelo serviço, e pediu que agora como 

secretário de administração que o mesmo seja companheiro dos funcionários. Frisou sobre a 

solicitação que o mesmo fez para que o Executivo mande um Projeto de Lei para contemplação de 

um novo plano de carreira, pois há funcionários que estão se aposentando e não tem um plano de 

carreira. Indagou que este Projeto de Lei vai ser bem complexo, por se tratar do plano de carreira de 

todos os funcionários públicos que ainda não possuem mais que será muito bem analisado por esta 

Casa de Leis, para que o melhor seja feito. O Vereador Nelço Bortoluzzi parabenizou a organização 

e a equipe do campeonato da AERBI, ao Presidente Joares Bortoluzzi pelo trabalho que se 

destacou. Disse que ficou muito feliz com o sucesso do evento, pois em 1998 fez uma emenda com 

o Deputado Frangão, onde conseguiu o estádio do Pinhalzinho e o da AERBI, e hoje está sendo 

muito bem utilizado. Agradeceu aos serviços prestados do ex-secretário de viação, e desejou 

sucesso ao novo secretário que irá assumir, Convidou os Nobres Pares para participarem de uma 

encenação da paixão de cristo, sexta-feira tendo em vista que a semana é santa, sendo um momento 
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de muita fé. Agradeceu a presença de todos. O Vereador Irineu Ferreira Camilo disse que como já 

foi publicado, o secretário que assumiu a pasta da secretaria de viação, é o Sr. Fernando Moreira, 

disse que torce para que o mesmo tenha sucesso na secretaria, que assuma a pasta com muita 

dedicação, pois como é de conhecimento de todos há muito trabalho a ser feito, muitas estradas em 

situações precárias, então que o mesmo faça um bom trabalho. Indagou que de acordo com 

comentários o Ministério Público encaminhou uma normativa ao Executivo para que seja instalado 

um cartão ponto para uso dos médicos e dentistas, frisou que é muito bem vinda á exigência. Fez 

Moção de apoio ao pessoal do Taekwondo, citou que a atleta Brenda infelizmente não conseguiu a 

classificação, que a atleta Jéssica que representava o nosso Município, mais que agora representa o 

Município de Saudade do Iguaçu se classificou como suplente em nível de País. Disse que como 

citou o Nobre par Nelço Bortoluzzi, o mesmo esteve presente na Copa Aerbi, e que a equipe e o 

Presidente Joares Bortoluzzi estão de parabéns pelo trabalho. Agradeceu a presença de todos, e que 

como vereador está sempre a disposição da população. O Vereador João Laerte Bovino agradeceu 

ao Deputado Federal e a Senadora Gleisi pelas Patrulhas que chegaram ao Município esta semana, 

que segundo o Sr. Beloni foram duas da Senadora Gleisi e uma do Deputado Francisquini, citou 

também quatro carros novos que chegaram para complementar á frota do Município, que não sabe 

ao certo da onde que foram os recursos, mais que suspeita que sejam dos leilões feitos. Frisou que 

há bastantes automóveis públicos dentro do Município, que até deveriam ser encostados alguns para 

manutenção, disse que o Município está fazendo bom uso destes veículos. Indagou que há muitos 

cargos dentro da Prefeitura que precisam de plano de carreira, mais que leu rapidamente e disse que 

sobre o jurídico, os mesmos já tiveram seu plano de carreira aprovado e já estão ganhando bastante. 

Falou também de um fato onde um funcionário público lhe procurou relatando alguns 

acontecimentos o qual deixou sua pessoa triste, pois foram fatos semelhantes a perseguição politica, 

nomenclatura que o próprio Vereador não gosta de pronunciar. Disse que mesmo antes de ser 

politico já cobrava de políticos da sua família sobre a perseguição politica, lamentou o fato e 

apontou o trabalho dos Vereadores em aprovar um plano decente para os funcionários terem mais 

força e vontade de trabalhar, mas quando pessoas que assumem temporariamente algum tipo de 

chefia tomam atitudes que não condiz com a de um administrador traz revolta, pois que tem ou 

assume um cargo publico é para cuidar dos bens, dos funcionários e da população e não se valer 

como dono perseguindo ou prejudicando quem que trabalhar pelo certo. O Vereador Jucimar Périco 

agradeceu a presença de todos, aos secretários Vanderlei Portela e Hamilton Beloni, agradeceu aos 

serviços prestados, disse para o novo secretário de viação que o mesmo se esforce para atender a 

população. O Vereador Daizi Camello agradeceu ao Vanderlei Portela por sempre ter atendido as 

suas solicitações, e pediu para que o novo secretário independente de politica que continue 

atendendo aos pedidos feitos. O Sr. Presidente Anderson de Oliveira informou aos Nobres Pares 

que pelo indisponibilidade de tempo não foi anexado na pauta um pedido de informação referente 

aos prazos legais  acerca do ICMS, diante deste motivo colocou em votação no plenário o envio do 

pedido de informação. Aprovado por unanimidade do plenário. Justificou aos demais Vereadores 

que é importante saber dos prazos para que dentro da legalidade a Câmara de Vereadores possa 

auxiliar e cobrar do executivo qualquer manifestação para defender os direitos da nação de Rio 

Bonito do Iguaçu. Não havendo mais declarações o Sr. Presidente declarou encerrada a presente 

sessão convocando todos os Vereadores para a sessão ordinária do dia seis de abril 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.  

 
 


