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      Município de Rio Bonito do Iguaçu  

                     Estado do Paraná 

                                                                   6ªLegislatura  

3ª Sessão Legislativa 

11ª Sessão Ordinária  

ATA Nº 014/2015 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos Vinte e sete dias do mês de Abril 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 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: Ofício nº 692/2011 subscrito pelo Presidente do Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná, Sr. Fernando Augusto Mello Guimarães Comunicando que foi 

proferido o Acórdão nº 749/2011 – segunda câmara (pela regularidade das contas), referente ao 

Processo nº 146977/10, relativo à Prestação de Contas da Câmara Municipal de Rio Bonito do 

Iguaçu, do Exercício Financeiro de 2009. Comunica-se o plenário Arquive-se. Convite subscrito 

pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio Bonito do Iguaçu – APAE através da 

Estagiária de Serviço Social Convidando para prestigiar a apresentação do projeto musical 

desenvolvido com os alunos do EJA, que será realizado no dia 28 de abril de 2015 às 10:30 horas 

na Escola Natalia Cristina Ribeiro – APAE. Comunica-se o plenário Arquive-se. Pedido de 

Informação n.º 004/2015 subscrito pelos Vereadores Irineu Ferreira Camilo e João Laerte Bovino: I 

– Qual é a empresa detentora dos serviços de publicidade da Prefeitura Municipal de Rio Bonito do 

Iguaçu? II – Quantas e quais empresas são vinculadas a contratada que prestam serviços de 
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publicidade e propaganda a este Município? III – Qual é a razão social e o nome do(s) 

responsável(is) legal(is)  por cada empresa (tanto da contratada quanto daquelas vinculadas a ela 

que prestam serviços ao Município)? IV – Quais os valores que são repassados mensalmente a cada 

uma pela contratada? V – Que tipo de serviço de comunicação que cada empresa envolvida no 

processo presta ou vincula? Aceito pela entrada Encaminhe-se a discussão única. Projeto de Lei nº 

002-CM/2015 subscrito pelo Vereador Irineu Ferreira Camilo Dá denominação às travessas “A” e 

“B” do Loteamento Brecailo. Aceito pela entrada Encaminha-se para a Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação para o parecer sobre sua legalidade e constitucionalidade. O Vereador Irineu 

Ferreira Camilo esclareceu o seu Projeto de Lei aos nobres pares dizendo que como é de 

conhecimento de todos os vereadores, ambas as Famílias residem neste Município a mais de meio 

século, então nada mais justo denominar-se estas ruas com o nome destas pessoas. Parecer nº 

013/2015 subscrito pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Favorável a tramitação do ao 

Projeto de Lei nº 012/2015.  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 004/2015 subscrito pelos Vereadores Irineu 

Ferreira Camilo e João Laerte Bovino: I – Qual é a empresa detentora dos serviços de publicidade 

da Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu? II – Quantas e quais empresas são vinculadas a 

contratada que prestam serviços de publicidade e propaganda a este Município? III – Qual é a razão 

social e o nome do(s) responsável(is) legal(is)  por cada empresa (tanto da contratada quanto 

daquelas vinculadas a ela que prestam serviços ao Município)? IV – Quais os valores que são 

repassados mensalmente a cada uma pela contratada? V – Que tipo de serviço de comunicação que 

cada empresa envolvida no processo presta ou vincula? O Vereador Irineu Ferreira Camilo 

esclareceu o referido Pedido de Informação dizendo que é necessário questionar o mesmo, pois de 

acordo com o Portal de Transparência, o valor gasto com estes meios de comunicação é altíssimo. 

O Vereador João Laerte Bovino disse ser difícil de entender como foi gasto duzentos e quarenta mil 

reais em um ano com publicidade, citou que na câmara hoje não esta sendo gasto nada, e que no 

mandato do ex-presidente, o mesmo gastou um valor baixo e mesmo assim a justiça quis 

esclarecimentos pelo valor, e o valor gasto pelo executivo é altíssimo, a população esta 

questionando qual fim o dinheiro público esta levando, por este motivo os nobres pares resolveram 

entrar com o referido pedido de informação e frisou que dará entrada em mais pedidos de 

informação nas próximas sessões, pediu o voto favorável dos demais vereadores, por ser um pedido 

de suma importância.  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. 

Deram entrada as seguintes matérias: Projeto de Lei nº 012/2015 de autoria do Sr. Prefeito 

Municipal que Autoriza a cessão de equipamentos a entidade que especifica e estabelece outras 

providencias. O Vereador Nelço Bortoluzzi pediu para que fosse explicado os valores, o Sr. 

Presidente explicou que os valores estão somente em nota, mais é em torno de cem mil reais. 

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 

Laertes Carador Moreira disse que também estará dando entrada em um Projeto de Lei nas 

próximas sessões homenageando a Família do Sr. Tasílio, pois é de suma importância homenagear 

os pioneiros, assim como fizeram os vereadores Irineu F. Camilo e João L. Bovino, citou a questão 

do Taekwondo, disse que precisa ser visto para que o Município apoie esta modalidade. Disse que 
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esta sendo cobrado a respeito dos bares, e uso do espaço público para venda e distribuição de 

bebidas, que no Município de Laranjeiras do Sul foi criado Projeto de Lei para este fim, e que será 

preciso sentar e conversar para tomar algumas providências sobre isto. O Vereador Daizi Camello 

agradeceu a presença de todos, e agradeceu a todos que estiveram por perto dando apoio no 

falecimento do seu Irmão, agradeceu ao Presidente Anderson pela força, disse que só quem passa 

por isso sabe a dor que é perder um familiar. O Vereador Irineu Ferreira Camilo deixou suas 

condolências ao Vereador Daizi e a toda sua família, disse que sabe como é sentir um pouco desta 

dor, pois recentemente perdeu dois familiares, mais que a vida é assim mesmo, e que a única coisa 

que pode ser feita é pedir forças aos familiares. Disse que esteve visitando a Comunidade de Nova 

Santa Rosa e Nova União, e que o Município fez a manutenção parcial destas estradas, frisou que se 

O Município tiver força de vontade o trabalho será feito, a secretaria responsável esta trabalhando, 

mais tem muito serviço para fazer ainda. Disse que estará sempre a disposição da população. O 

Vereador Nelço Bortoluzzi deixou suas condolências ao Vereador Daizi Camello, e a família 

Camello. Disse que como o Vereador Irineu F. Camilo citou a respeito da situação das estradas, 

disse que já foi cobrado varias vezes em plenário, já foi feito requerimento para que fossem feitos 

serviços na estrada que liga a linha Bartoski ao Porto Barreiro, os moradores desta comunidade se 

mobilizaram e os mesmos arrumaram a estrada, pois cansaram de esperar a ação do Executivo. 

Frisou que espera que o Executivo se sensibilize e mande máquinas para arrumas estas estradas. O 

Vereador Nelço B. salientou que foi cobrado por populares sobre o Programa Minha Casa Minha 

Vida, segundo o nobre par as informações que se apresentam no cenário federal é de que este 

programa esta em fase de analise pelo governo federal e diante de vários fatores pediu para que 

através da estrutura do Executivo Municipal sejam dados esclarecimentos das fases que tramitou e 

os motivos que o programa não esta sendo executado no Município, esta justificativa tende a 

informar a população interessada.  O Vereador Jucimar Périco disse que segundo informações falta 

apenas o banco liberar a verba. Agradeceu a presença de todos. O Vereador João Laerte Bovino 

deixou suas condolências ao Vereador Daizi Camello, disse que é preciso ter fé em Deus para 

aguentar a perda de uma pessoa querida, complementou as palavras do Vereador Laertes C. Moreira 

dizendo que na segunda feira quando se passa na Avenida XV de Novembro, se encontra muito 

lixo, garrafas de bebida jogadas em frente à Igreja, na rua, disse que é uma situação vergonhosa para 

o Município e é preciso ser feito alguma coisa para resolver esta situação. Destacou também as falas 

do Vereador que o antecedeu sobre o programa minha casa minha vida, onde o nobre par sente 

vergonha do andamento e da condução da pasta de habitação, pois a pouco tempo atrás o 

responsável desta pasta esteve na tribuna do plenário desta casa de leis, relatando e justificando os 

motivos da paralização das obras do programa minha casa minha vida. Diante disso o Vereador 

frisou que dinheiro do Governo Federal foi repassado ao Município para findar as obras necessárias 

para o inicio da construção das casinhas, mas conforme o vereador interpreta que pode estar 

havendo possíveis atos de cunho politico, pois esta próxima de novo pleito eleitoral. O Vereador 

alertou que houve pessoas que se inscreveram neste programa as quais foram selecionadas na 

primeira fase, onde as mesmas efetuaram pagamento de taxas e outros tributos, acreditando estarem 

totalmente certificadas a contemplação do referido sonho, esses fatos segundo o vereador estão 

obscuros, pois todos os requisitos para a construção das casas foram atendidas e até o presente 

momento nenhum tijolo foi erguido. Lamentou focando atenção nestas ações, pois existem 

possíveis intenções politicas para direcionar novos nomes em beneficio eleitoral, tanto que muitas 

famílias até desmancharam suas casas com a promessa do passado que em breve suas casas seriam 

entregues. Alertou as pessoas que o assistiam dizendo que devem procurar informações sobre os 
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fatos e não desistir de buscar seus direitos. O Vereador Anderson de Oliveira deixou as 

condolências em nome da Câmara de Vereadores ao Vereador Daizi Camello, neste momento a 

união na família e a fé em Deus ajuda a amenizar um pouco a dor da perda. Pediu que se houvesse 

algum interessado em participar do conselho de segurança que se manifestasse, caso contrário 

indicaria um nobre par como representante do legislativo. O Vereador Laertes se manifestou como 

representante. Não havendo mais declarações o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão 

convocando todos os Vereadores para a sessão ordinária do dia quatro de maio 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.  

 
 


