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      Município de Rio Bonito do Iguaçu  

                     Estado do Paraná 

                                                              6ªLegislatura 

2ª Sessão Legislativa 

12ª Sessão Ordinária  

ATA Nº 015/2014 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos cinco dias do mês de maio 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 e Jucimar Périco.  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 012/2014 subscrito pelo Prefeito Municipal, Sr. Irio Onélio de Rosso 

encaminhando o Projeto de Lei nº 009/2014 que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração do 

Orçamento do Município de Rio Bonito do Iguaçu  para o Exercício Financeiro de 2015 e dá outras 

providências. Aceito pela entrada e encaminhado  para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação 

para o parecer sobre sua legalidade e constitucionalidade. Mensagem nº 013/2014 subscrito pelo 

Prefeito Municipal, Sr. Irio Onélio de Rosso encaminhando em regime de urgência o Substitutivo 

ao Projeto de Lei Complementar nº 001/2014 que Reestrutura o plano de cargos e vencimentos dos 

servidores do Poder Executivo Municipal de Rio Bonito do Iguaçu e dá outras providencias. Aceito 

pela entrada e após o Sr Presidente coloca em votação o regime de urgência. O Vereador Laertes C. 

Moreira discordou justificando a importância em estudar com cuidado o referido projeto, além 

estendeu o convite da comissão para os demais Vereadores que queiram participar do estudo. O 

Vereador Nelço Bortoluzzi concordou com o nobre par onde avaliou a importância de rever o 

projeto com cautela, respeitando os prazos sem prejudicar o executivo. O Vereador Irineu F. Camilo 
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se manifestou interessado em acompanhar a comissão no estudo do projeto.  Diante da votação o 

regime de urgência foi rejeitado por unanimidade. O Projeto foi encaminhado para a Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação para o parecer sobre sua legalidade e constitucionalidade. Solicitação 

nº 014/2014 subscrito pelo Vereador Irineu Ferreira Camilo e Requerimento subscrito pelo 

Vereador Oséias de Oliveira aceito pela entrada, encaminhado para discussão única e votação. Nada 

mais havendo na matéria de expediente, encaminha-se para matéria de discussão única e votação. 

Deram entrada as seguintes matérias; Solicitação nº 014/2014 subscrito pelo Vereador Irineu 

Ferreira Camilo solicitam para que dentro da legalidade, seja tomado providências no sentido de 

fazer limpeza no trajeto que da acesso  até o CTG, costeando o rio tamanduá, da saída do asfalto 

que da acesso a comunidade do Acentinho até o CTG de Rio Bonito do Iguaçu, sendo este caminho 

utilizado para as pessoas que costumam fazer caminhadas no período da tarde. O Vereador João L. 

Bovino elogiou a atitude do nobre par e justificou que a região citada na solicitação é um lugar 

bonito e que merece tais cuidados, disse que o serviço a ser realizado é de pouco investimento tendo 

apenas boa vontade. O Vereador colocou-se favorável e pediu ao Sr. Presidente e ao solicitante para 

fazer parte da solicitação. O Vereador Irineu f. Camilo acatou o pedido. Aprovado por unanimidade, 

oficie-se como solicitado. Requerimento nº 002/2014 subscrito pelo Vereador Oseías de Oliveira 

requer que seja justificada sua falta à Sessão Ordinária do dia 05 (cinco) do mês de maio do 

corrente ano, para fins de convocar lideranças para viagem agendada a cidade de Curitiba, onde irá 

tratar assuntos de interesse do município. Aprovado por unanimidade na forma do requerimento. 

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

discussão e votação. Como não houve matérias  em primeira, segunda e terceira discussão o Sr. 

Presidente passou para palavra livre. O Vereador Irineu F. Camilo agradeceu a presença do publico 

convidando todos para participarem quando possível das sessões, para acompanharem as ações do 

legislativo. O Vereador Daizi Camello agradeceu a presença do publico e frisou a importância do 

acompanhamento da população nos trabalhos que todos os Vereadores estão fazendo. O Vereador 

Jucimar Périco cumprimentou a todos e agradeceu a presença do publico. O Vereador Laertes C. 

Moreira agradeceu a presença do publico e destacou o trabalho dos Vereadores em participar com 

responsabilidade sobre todas as ações que compete ao legislativo. O Vereador Nelço Bortoluzzi 

agradeceu a presença do publico e parabenizou a equipe de esporte que conduziu com maestria a 

abertura da Taça Rio, destacou que é importante a participação das autoridades e da população pois 

da credibilidade ao trabalho das pessoas que estão a frente desta secretária, valorizando também os 

atletas que acreditam na cultura e no desenvolvimento do esporte. O Vereador João L. Bovino 

lembrou do projeto de lei aprovado pelos Vereadores onde disponibilizava dez mil reais em 

recursos para atletas que necessitam de apoio para desenvolver seus esportes. Mas na pratica o que 

ocorreu não foi exatamente o anunciado, tanto que uma atleta da cidade que estava representando o 

município em nível nacional teve que mudar-se para Saudade do Iguaçu para ter o apoio necessário. 

Com este fato o Vereador lamentou pois, tanto que se pregava em campanha em fazer a diferença 

no esporte, que uma atleta de Rio Bonito do Iguaçu com nível nacional está representando outro 

município por falta de apoio. O Nobre par sabatinou o verdadeiro objetivo do projeto pois o apoio 

irrestrito dos Vereadores o executivo teve, mais a ação de apoiar aos atletas até o momento nada 

feito. O Sr. Presidente parabenizou os organizadores da Taça Rio onde foi demonstrado a 

participação de inúmeras equipes destacando a importância e a força que o esporte independente da 

modalidade tem no município. Frisou destacando a vontade da equipe que atende o esporte pois a 

dificuldade e apoio recebido do executivo é reduzido, tanto que o primeiro escalão da administração 

deu pouca atenção ao ato, simples, mais de muita importância para a população pois teve cinqüenta 
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e uma equipe onde contou com participantes de todas as classes e comunidades. Para o Sr. 

Presidente o despreparo de alguns assessores do Prefeito, não tirou o brilho e a paixão das pessoas 

que participaram da abertura da Taça Rio, evento que movimenta o comercio e faz com que as 

pessoas tenham um pouco de lazer em suas vidas. Findou enaltecendo a equipe do Ginásio de 

esportes e o Secretário de Educação que trabalharam incansavelmente para que o evento acontece-

se.  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 doze 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


