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      Município de Rio Bonito do Iguaçu  

                     Estado do Paraná 

                                                              6ªLegislatura 

2ª Sessão Legislativa 

11ª Sessão Ordinária  

ATA Nº 014/2014 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e oito 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: Ofícios nº Ref.: 000680/MS/SE/FNS, 003050/MS/SE/FNS, 

010288/MS/SE/FNS e 010289/MS/SE/FNS subscrito pelo Ministério da Saúde – Fundo Nacional 

de Saúde informando liberações de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, conforme 

segue: Pagamento de Programa de Saúde bucal, competência 02/2014, no valor de R$ 3.345,00; 

Pagamento de Programa de Saúde da Família, competência 03/2014, no valor de R$ 53.475,00; 

Pagamento de Programa de Saúde bucal, competência 03/2014, no valor de R$ 13.380,00; 

Pagamento de Agentes Comunitários de Saúde, competência 03/2014, no valor de R$ 41.574,00. 

Comunica-se o plenário, arquiva-se. Comunicado nº CM022901/2014 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: PNATE, no total de R$ 35.041,97. Comunica-se o plenário, 

arquiva-se. Indicação nº 001/2014 e Solicitação nº 013/2014, subscrita pelos Vereadores João L. 

Bovino e Irineu F. Camilo. Aceito pela entrada, encaminha para discussão única e votação. Nada 
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mais havendo na matéria de expediente, passa-se para matéria de discussão única e votação. Deram 

entrada as seguintes matérias: Indicação nº 001/2014 subscrito pelos Vereadores Irineu Ferreira 

Camilo e João Laerte Bovino os quais solicitam ao Deputado Federal Nelson Meurer para que seja 

destinado recurso na ordem de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais) com objetivo de 

executar a conclusão do Centro de Convivência da Melhor Idade de Rio Bonito do Iguaçu, Estado 

do Paraná. O Vereador Irineu F. Camilo justificou tal requerimento devido a orientação do próprio 

deputado, onde que o pedido deve ser aprovado pela Câmara de Vereadores e após enviado ao Sr. 

Prefeito para que elabore o oficio e envio o mais breve possível, dando assim tempo para que o 

deputado possa incluir no orçamento e conseguir viabilizar o recurso dentro prazo. O Vereador João 

L. Bovino agregou citando em suas palavras que o valor solicitado não poderia ser menor que 

duzentos e cinqüenta mil, pois é exigência do Ministério do turismo, pois é neste órgão que o 

deputado fará sua intermediação. O Vereador pediu após aprovação da indicação que o Sr. Prefeito 

encaminhe o mais breve possível o oficio, haja vista que o prazo de liberações das emendas já está 

quase no fim devido à aproximação do período eleitoral. O Vereador Laertes C. Moreira 

parabenizou a atitude dos Nobres Pares mas ponderou a situação política, disse que acredita que o 

deputado possa trazer o recurso mas enfatizou que no momento, muitos deputados aparecem para 

fazer propostas que iludem o povo em troca de seus votos e nunca mais retornam. O Vereador João 

L. Bovino considerou a ação, pois se não tiver a tentativa de procurar meios para ajudar o executivo 

a buscar recursos a obra demorará mais tempo para ser concluída. Aprovado por unanimidade, 

oficie-se como solicitado. Solicitação nº 013/2014 subscrita pelos Vereadores João Laerte Bovino e 

Irineu Ferreira Camilo os quais solicitam  para que seja destinada a patrulha agrícola mecanizada 

que se encontra em processo licitatório pela atual administração conforme número de empenho 

800163, recurso este do Deputado Federal Nelson Meurer, a Comunidade de Nova Aliança – 

Assentamento Marcos Freire. 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. Como não houve matéria em primeira, segunda e terceira votação o Sr. Presidente passou 

para a palavra livre. Dando inicio o Vereador Nelço Bortoluzzi agradeceu a presença do publico e 

destacou a informação que a entidade APAE e a Associação da Melhor Idade até o presente 

momento não havia recebido os recursos já aprovados pelos Vereadores e segundo o Vereador 

Nelço, um dos motivos era a falta de negativa que estava impedindo está ação. Também o nobre Par 

relatou que outro motivo pode ser a situação política pois o Presidente da APAE seria o seu irmão, 

lamentou o fato e o modo de pensar do executivo, porque as crianças que estudam nesta entidade e 

os Idosos tem todo o direito de ser respeitados e ser atendido pelo poder publico. O Vereador 

Laertes C. Moreira referendou as palavras do Nobre Par cujo seu descontentamento é o mesmo, 

pois os projetos solicitados pelo executivo são aprovados pelos Vereadores e não são colocados em 

pratica pelo gestor. Considerou também critica a situação das estradas e por fator de gestão o Nobre 

Par avaliou que não vê sinais que posam te melhorias brevemente, tanto que está descontente com 

os fatos, haja vista que o próprio Vereador participou do plano de governo em campanha, mas que 

não está sendo cumprido,  trazendo descontentamento a população e descrédito para os Vereadores. 

Findou dizendo, caso o executivo não apresse suas sua ações o momento será dos Vereadores 

tomarem as providencias cabíveis. O Vereador João L. Bovino lembrou da sessão anterior quando 

citou das viagens realizadas pelo Sr. Prefeito e seus Assessores dizendo que os gastos eram grandes 

e com pouco resultado, após o Vereador destacou que um Nobre Par defendeu dizendo que o 

Prefeito fez varias viagens para sanar pendências referentes as negativas deixadas pela a 

administração anterior. Segundo o Vereador João o Nobre Par faltou com a verdade pois 
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verificando os documentos nenhuma negativa estava com problema, tanto que no dia dez de janeiro 

do ano de dos mil e treze a Secretária de Saúde recebeu um convenio agendado pela ex 

administração, com isso provando que o Nobre Par deu informações infundadas e sem 

procedências. Considerou que a falta de atendimento em todas as áreas da administração pode ser 

reflexo da obscuridade que paira sobre o executivo, disse que dinheiro para viagens sem objetivos 

existe, mas para cumprir compromissos importantes com entidades serias não dá. Destacou que a 

única conquista do município foi as maquinas adquiridas pelo estado, sendo as mesmas aprovada 

pela Câmara de Vereadores e supostamente pagas em parcelas, entendendo que o recurso veio 

através de financiamento que deverá ser pago pelo Município. Frisou a importância em ter o apoio 

do Deputado Nelson Meurer pois a partir do momento que se gera um protocolo o tramite do 

recurso já está em andamento o qual firmou créditos ao parlamentar pois o mesmo já premiou o 

município de Rio Bonito do Iguaçu em sete patrulhas agrícolas, além de outros benefícios que foi o 

intermédio dos ônibus do programa caminha da escola e a super creche. O Vereador Irineu F. 

Camilo intensificou as falas dos Nobres Pares diante de tanto descaso que o município está 

enfrentando, considerou o total apoio que a Câmara de Vereadores tem com os interesses do 

executivo em aprovar os projetos de leis que tem como finalidade ajudar a população mas que na 

pratica nada acontece, avaliou que o momento era que a administração anda-se em passos largos, 

mas lamentavelmente nada foi feito. O Vereador frisou que a população está cobrando ações dos 

Vereadores que são estritamente de responsabilidade do Prefeito Municipal, fator que compromete 

o trabalho do Legislativo. Para o Vereador Irineu, anteriormente a justificativa da falta de estrada 

era as más condições dos maquinários, feito que hoje é invertido, pois a quantidade de maquinários 

novos a disposição é superior ao passado, mas que na pratica nenhuma ação tem sido feita. Diante 

dos relatos o Vereador frisou que o executivo entende que a Câmara de Vereadores só faz criticas e 

desconsideram que é dever do legislativo em fiscalizar. Disse que os Vereadores estão ajudando a 

administração mas cabe a ela a mostrar na pratica sua versão.  O Vereador Anderson de Oliveira 

agradeceu o publico presente e destacou o momento político, disse que enquanto houver promessas 

mirabolantes as coisas não aconteceram da forma que devem ser feitas. A exemplo citou a 

construção do centro do idoso, com inúmeras promessas e poucas realizações, disse que é de grande 

valia se o Deputado citado pelo nobre par conseguir à verba solicitada. Sabatinou a deficiência dos 

gestores tanto o passado como o presente, onde referiu-se a falta de planejamento e principalmente 

a vontade de resolver os problemas que sempre irá existir, independente da pessoa eleita.  O 

Vereador Daizi Camello falou que o convênio da APAE poderia ser repassado segundo informações 

do jurídico, a falta da negativa não impede esta ação, considerou preocupante pois a entidade está 

com muita deficiência para cumprir com  sua obrigações haja vista a quantidade de crianças que 

necessitam daquele atendimento. Também o Vereador questionou sobre as revisões e manutenções 

dos maquinários que a pouco tempo foram levados para oficinas fora do município e que voltaram 

com problemas duvidosos, disse que algumas maquinas foram gastos valores altíssimos e que 

voltaram até com o motor avariado. O Nobre Par avaliou de suma importância a fiscalização da 

Câmara de Vereadores, haja vista o numero de problemas que estão sem justificativa. O Vereador 

Jucimar Périco agradeceu o publico presente e destacou o descontentamento por parte da população, 

enalteceu o trabalho dos Vereadores, pois estão trabalhando para o bem e não como muitos que 

informam que o trabalho realizado pela Câmara é para prejudicar as poucas ações  do executivo. 

Por fim o Sr. Presidente considerou todos os argumentos relatados pelos Nobres Pares, frisou o 

anseio da associação da melhor idade onde à muito tempo aguardam uma solução por parte do 

poder publico. Destacou a solicitação dos Vereadores mas alertou que muitos Deputados aparecem 
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nos momentos que antecedem as campanhas, prometem, ganham o voto e depois não aparecem 

mais para dar satisfação. Enalteceu as ações do Deputado Nelson Meurer por ter feito tanto por Rio 

Bonito do Iguaçu, disse que é nesses momentos que o político faz a diferença cumprindo com suas 

promessas e honrando as lideranças que enfrentam dia à dia os interesses do povo. Conclui dizendo 

que cada liderança tem seu deputado que lhe apóia e a população já sabe que tem a proposta seria e 

que realmente trabalha com responsabilidade, é com estes argumentos que a classe política deve 

seguir para que o restante de suas dignidades não fique comprometida com falsas promessas. 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 cinco de maio 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


