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      Município de Rio Bonito do Iguaçu  

                     Estado do Paraná 

                                                              6ªLegislatura 

2ª Sessão Legislativa 

9ª Sessão Ordinária  

ATA Nº 011/2014 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos quatorze dias do mês de abril 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, o qual 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 011/2014 subscrito pelo Prefeito Municipal, Sr. 

Irio Onélio de Rosso encaminhando em regime de urgência o Projeto de Lei Complementar nº 

002/2014 que Altera dispositivos das Leis Municipais nº 850/2009, 563/2006 e 564/2006 e dá 

outras providências. Aceito pela entrada e aprovado por unanimidade pelo regime de urgência. 

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

e constitucionalidade. Ofício nº 78/2014 subscrito pelo Secretário Municipal de Educação, Sr. José 

Almeri Lopes Dahmer solicitando a indicação de dois representantes (titular e suplente) do Poder 

Legislativo Municipal para compor o Conselho Municipal de Educação. Comunica-se o plenário, 

arquiva-se. Ofício nº 043/2014 – SMS subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. Vilmar 

Viau explanando a necessidade imediata de contratação de profissionais na área da saúde e o 

recebimento de recursos para manter muitos destes profissionais, os quais certamente serão 

perdidos com a ausência dos mesmos. Por esta razão, solicita especial atenção ao Projeto de Lei 

objetivando a criação de cargos e ampliação de vagas para os profissionais da área da saúde. 



33 

 

Comunica-se o plenário, arquiva-se Convite subscrito pela Secretária Municipal de Assistência 

Social, Sra. Andrelina de Rosso convidando para o encontro Anual dos Clubes de Mães de Rio 

Bonito do Iguaçu, a realizar-se no dia 24 de abril com inicio as 9 horas e término as 16 horas no 

Ginásio de Esportes. Comunica-se o  plenário arquiva-se. Pedido de Informação n.º 001/2014 e 

Pedido de Informação n.º 002/2014. Todos aceito pela entrada e encaminhado para discussão única 

e votação. Parecer nº 012/2014 subscrito pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação favorável 

à tramitação do Projeto de Lei nº 008/2014. 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 as seguintes matérias: Pedido de Informação n.º 001/2014 subscrito pelo Vereador 

João Laerte Bovino o qual requer as seguintes informações: I – Relação dos fornecedores com 

restos a pagar do Exercício de 2012, contendo: - Nome do fornecedor; - Número do Empenho; - 

Data do Empenho; - Valor. II – Relação dos fornecedores pagos até a presente data dos restos a 

pagar do Exercício de 2012. O Vereador Laertes C. Moreira manifestou-se contrario ao pedido de 

informação justificando que não havia necessidade de tal pedido, haja vista a disponibilização do 

secretário de administração em fornecer tal documento. O Vereador João L. Bovino acatou a 

manifestação do nobre par, mas justificou que seu pedido já tinha sido protocolado conforme 

regimento e não poderia ser retirado da pauta, além esclareceu o seu trabalho de fiscalizador e não 

observou problemas em solicitar tal documento. Aprovado por maioria do plenário, oficie-se como 

solicitado. Pedido de Informação n.º 002/2014 subscrito pelos Vereadores João Laerte Bovino e 

Irineu Ferreira Camilo o qual requerem as seguintes informações: I – Relação dos produtores de Rio 

Bonito do Iguaçu que foram atendidos no ano de 2013 com entrega de calcário; II – Relação dos 

produtores inscritos para receber calcário em 2014, conforme data de inscrição. O Vereador Laertes 

C. Moreira manifestou-se contrario ao pedido,  justificando que a entrega do calcário está sendo 

feita, disse que a administração tem dificuldade na entrega mas que está sendo entregue e por isso 

não haveria necessidade de solicitar tal informação. O Vereador Irineu F. Camilo autor do pedido 

destacou o dever do Vereador em fiscalizar pois o acompanhamento do legislativo da mais 

segurança e transparência nas ações do executivo. O Vereador João L. Bovino também autor do 

pedido, justificou que o numero de produtores que lhe procurou é muito grande e por não saber dar 

a informação, considerou ter documentos que lhe asseguram a informar os beneficiários 

contemplados. Diante da manifestação contraria de alguns Vereadores o Sr. Presidente colocou em 

votação nominal o referido pedido de informação. Votaram contraio ao pedido os Vereadores: 

Oséias de Oliveira e Laertes C. Moreira. Votaram a favor do pedido os Vereadores: Anderson de 

Oliveira, Jucimar Périco, Daizi Camello, Nelço Bortoluzzi, João L. Bovino e Irineu F. Camilo. 

Aprovado pela maioria do plenário, oficie-se como solicitado. Nada mais havendo na matéria de 

discussão única votação, passa-se para matéria de primeira discussão e votação. Deu entrada a 

seguinte matéria. Projeto de Lei nº 008/2014 de autoria do Sr. Prefeito Municipal que Autoriza 

Executivo Municipal a efetuar abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento de 2014 e dá 

outras providências. O Vereador João L. Bovino pediu ao Sr. Presidente para que o jurídico da Casa 

Dr. Saviano Sericato desse informação referente ao credito mencionado no projeto no valor de 

cinqüenta e seis mil reais, se o mesmo oriundo de juros atribuídos da construção da super creche e 

se já está destinado o referido valor. Dr. Saviano Cericato informou que o valor é procedente de 

juros da construção da super creche dos anos dois mil e onze, dois mil e doze e dois e treze e que o 

executivo está criando dotação orçamentária para a Secretaria de Educação, Cultura e  Esporte, 

sendo que este valor se torna de domínio livre do executivo. O Vereador João L. Bovino justificou 

o pedido de esclarecimento ao Dr. Saciano Cericato, onde atribuiu que fará uma nova solicitação 
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para que o executivo possa redirecionar o valor creditado como parte do pagamento da empresa que 

realizou a construção da obra e está com créditos a receber da prefeitura municipal. O Vereador 

Irineu F. Camilo complementou que o recurso em destaque provêm de programa do Governo 

Federal e conforme entendimento legal, o superávit do recurso somente poderá ser utilizado no 

objeto ou recolhido na fonte. Diante desta explanação o Vereador João L. Bovino entendeu 

importante destinar este valor à empresa, haja vista que a mesma prestou o serviço e não recebeu 

integralmente pela obra. Aprovado por unanimidade, encaminha-se para a segunda discussão e 

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

segunda discussão e votação. Deu entrada a seguinte matéria. Substitutivo ao Projeto de Lei nº 

044/2013 de autoria do Sr. Prefeito Municipal que Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

permutar imóveis e dá outras providências. O Sr. Presidente destacou a tramitação do projeto onde 

ocorreu inúmeras divergências por parte dos Vereadores, sempre objetivando a adequação do 

mesmo. Falou da importância desta conquista para toda a comunidade Evangélica e desejou boas 

novas pela nova construção e destacou que através da Câmara de Vereadores o apoio é fundamental 

para o bem da população. Os Vereadores Anderson de Oliveira e Nelço Bortoluzzi pronunciaram-se 

contrario ao projeto devido a falta de averiguação por parte de nova comissão. Aprovado pela 

maioria do plenário, 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, passa-se para a palavra livre. O Vereador Laertes C. Moreira agradeceu a presença do 

publico e destacou a posição que cada Vereador segue dentro da Casa de Leis, disse que a 

manifestação é livre mas entende que muitas vezes a cobrança enfraquece as ações do executivo. O 

Pedido de informação do calcário é um programa bom e que devagar os produtores estão sendo 

contemplados e não entendeu o porque que houve tal pedido de informação sendo que o próprio 

secretário de propôs a entregar a lista, avaliou como pressão mas que entende o direito de cada 

Vereador. O Vereador cobrou informações sobre a condução das festividades do aniversario dos 

Assentamentos onde o dia estabelecido por lei não está sendo respeitado, enfatizou que a 

transferência do dia da festa não trará beneficio os organizadores da festa e para à população. O 

Vereador Oséias de Oliveira agradeceu o publico presente e também os Nobres Pares pelo resultado 

da votação da permuta de terrenos entre a Igreja Assembléia de Deus  e a Administração Municipal. 

O Vereador Daizi Camello justificou sua votação em aprovar o projeto da permuta do terreno, 

destacando a importância de valorizar o bem espiritual, pois considerou que nada acontece se não 

tiver a benção de Deus e para este beneficio, não olhou lado e sim a boa ação que a igreja trará para 

a população. O Vereador Jucimar Périco agradeceu o publico presente e justificou que foi a favor 

do pedido de informação do nobre par, pois não vê problemas em fornecer tal documento, haja vista 

que o próprio secretário se prontificou de fazê-lo. O Vereador Irineu f. Camilo agradeceu o publico 

presente e parabenizou a conquista da comunidade evangélica  e desejou boas novas para está 

edificação. Destacou o direito de cada Vereador em manifesta-se seu anseio cuja o beneficiário é 

sempre a população, a forma de pensar e procurar o melhor é para trazer trabalho e transparência 

nos seus atos. O Vereador Nelço Bortoluzzi agradeceu a presença do publico e destacou a força que 

cada Vereador atribui na sua base, enalteceu a posição do Vereador Anderson  de Oliveira quando 

cobrou da ação do executivo mesmo sendo base da situação. O Vereador Nelço Bortoluzzi colocou-

se sempre a disposição e quando ações do executivo pertencer ao interesse publico, sempre será 

favorável. O Vereador João L. Bovino agradeceu a presença do publico e cobrou a presença de 

alguns secretários que anunciam que Vereadores não tem necessidade de existir, disse que a 

importância deles nas sessões fortalece e cria sintonia para todas as ações que venham de beneficio 
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da população. Por fim o Sr. Presidente agradeceu a todos os presentes e destacou o comentário do 

Vereador Laertes C. Moreira quando questionou a mudança da festa de aniversario dos 

Assentamentos. Disse que em nenhum momento qualquer organizador esteve solicitando apoio oi 

ajuda referente a organização no qual o Sr. Presidente adiantou que possivelmente houve falha nesta 

mudança haja vista o descontentamento de populares e do comercio local. Pois a data do aniversário 

é lei municipal e não pode ser mudada. Diante do acontecido o Sr. Presidente lamentou o ocorrido e 

frisou que apesar de ser do assentamento e ser presidente da Câmara de Vereadores o mesmo é 

presidente de todos os munícipes e de todas as comunidades do município concentrando essa 

responsabilidade para todos os Vereadores, pois todos tiveram votação nos quatro cantos do 

município. Independente da posição social ou política o Sr. Presidente colocou-se parceiro do povo 

de Rio Bonito do Iguaçu. 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 

vinte e dois 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


