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      Município de Rio Bonito do Iguaçu  

                     Estado do Paraná 

                                                              6ªLegislatura 

2ª Sessão Legislativa 

13ª Sessão Ordinária  

ATA Nº 016/2014 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos doze 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, Jucimar Périco  e  Oséias de Oliveira.  O 

Sr. Presidente verificando quorum 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 77/2014 subscrito pelo Prefeito Municipal, Sr. Irio Onélio de Rosso 

em resposta ao ofício nº 034/2014 referente ao Pedido de Informação nº 001/2014. Comunica-se o 

plenário, arquiva-se. Ofício nº 088/2014 subscrito pelo Prefeito Municipal, Sr. Irio Onélio de Rosso 

encaminhando relação de agricultores atendidos com o programa de calcário no  ano de 2013 e 

relação dos inscritos no programa transporte de calcário para o ano de 2014 referente ao Pedido de 

Informação nº 002/2014. Comunica-se o plenário, arquiva-se. Ofícios nº Ref.: 000957/MS/SE/FNS, 

004227/MS/SE/FNS e 004228/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 Piso Fixo de Vigilância em (PFVS), competência 03/2014, no 

valor de R$ 3.618,62; Pagamento de Programa de assistência Farmacêutica Básica, competência 

03/2014, no valor de R$ 6.426,43; Pagamento de Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade 

– PMAQ (RAB-PMAQ-SM) competência 12/2013, no valor de R$ 11.700,00. Comunica-se o 

plenário, arquiva-se. Oficio nº 0199/2014/GIDUR Cascavel  subscrito pelo Gerente de Filial e 
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Gerente Executiva do Governo Cascavel da Caixa Econômica Federal, Sra. Solange M. R. Anacleto 

de Souza e outro notificação de credito de recursos financeiros sob bloqueio, Contrato de Repasse 

nº 1004493-35/2013, no valor de R$ 292.500,00, destinado ao Município de Rio Bonito do Iguaçu. 

Este crédito se refere ao Programa de apoio ao desenvolvimento do setor agropecuário sob a gestão 

do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que tem por objeto aquisição de Patrulha 

Agrícola Mecanizada. O Vereador Nelço Bortoluzzi solicitou ao Sr. Presidente informações 

referentes a qual parlamentar contemplou este recurso. O Sr. Presidente disse não conhecer está 

informação e sugestionou enviar um oficio ao executivo para ter o nome para poder referendar tal 

conquista. Comunica-se o plenário, arquiva-se.  Nada mais havendo na matéria de expediente segue 

para matéria de discussão única e votação. Como não houve matéria em discussão única e votação, 

primeira, segunda e terceira discussão e votação o Sr. Presidente passou para palavra livre. Dando 

inicio o Sr. Presidente cumprimentou o publico presente onde destacou a presença do secretario de 

administração sendo de grande importância a sua presença haja vista todo o processo em que juntos 

o executivo e legislativo  estão trabalhando para melhorar a questão publica do municipio. Lembrou 

das cobranças feitas nas sessões anteriores onde criticou atitudes de outros secretários, cujo o 

trabalho não estava sendo bem visto pela população, mas, mesmo com toda esta cobrança é 

fundamental que todos os secretários participassem das sessões para acompanhar as medidas e 

decisões que tendem a propor melhorias à população. Além o Sr. Presidente falou do momento que 

o município está enfrentando com os problemas já existente e com a possibilidade de um novo 

assentamento, estremecendo um plano de trabalho que a administração havia planejado. Frisou que 

o tempo vai ajustando as deficiências, lembrou da primeira ocupação onde trouxe transtorno ao 

município mas que hoje é grande sua colaboração no recolhimento de impostos e da movimentação 

do comercio. Disse que é considerável o apoio do poder publico, pois é de pequenas ações que 

grandes obras acontecem. O Vereador Oséias de Oliveira agradeceu a presença do publico e 

sabatinou um fato onde destacou o desrespeito de uma ação realizada pelo Vereador, juntamente 

com o nobre par Laertes Moreira. O Vereador detalhou que foram juntamente com lideranças de 

comunidades até Curitiba, onde participaram da assinatura de convenio para realização do 

calçamento no assentamento e segundo o nobre par, houve um momento que fotos foram tiradas 

registrando o momento e valorizando os responsáveis desta conquista, mas após a publicação do 

principal jornal de circulação no município o Vereador se deparou com uma foto com apenas o 

Governador, Deputado e o Prefeito sendo visivelmente notado que houve retaliação das lideranças e 

dos Vereadores que acompanharam e contribuíram com este feito. Vereador Oséias lamentou o fato 

e solicitou ao Sr. Presidente para que pudesse usar o espaço que a Câmara de Vereadores tem no 

mesmo jornal e no próprio site, para poder manifestar seu repudio e valorizar as pessoas que foram 

prestigiar e apoiar um momento tão importante para o assentamento Ireno Alves dos Santos. O 

Vereador Laertes C. Moreira agradeceu a presença do publico e repudiou a atitude sobre a matéria, 

disse que a falta de respeito e consideração com os Vereadores que buscam recursos para o 

município e não são valorizados como deveriam ser. Além o Vereador considerou o tratamento 

recebido pelo Sr. Governador Beto Richa cujo o atendimento apesar da pouca votação foi 

expressiva nos recursos destinados ao município. Também agradeceu  ao executivo por ter atendido 

à pedidos de outros pares onde solicitaram parquinhos municipais, destacou a instalação de dois 

parques no município, estendeu informando que os trabalhos das maquinas na recuperação das 

estradas começaram, apresentando assim a vontade da administração em trabalhar para a população. 

O Vereador Daizi Camello agradeceu a presença do publico, além do secretário de administração 

que atendeu a pedidos da população. O Vereador Jucimar Périco agradeceu a presença do publico e 
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convidou todos para que participem quando possível para acompanhar as ações do legislativo.  O 

Vereador Nelço Bortoluzzi foi solidário com os nobres pares diante da falta de consideração e do 

trabalho que os Vereadores fazem e muitas vezes não são reconhecidos. Destacou sobre relatos de 

terceiros, que os Vereadores só acham defeitos quando se trata do trabalho da administração, 

interpretam como critica a apresentação dos problemas no plenário, mas é o dever dos Vereadores 

fiscalizar e cobrar as ações e mesmo com este fato o Vereador enalteceu o trabalho do chefe das 

maquinas o Sr. Vilmar Simão o qual atendeu um pedido de todos os Vereadores no cascalhamento 

da propriedade do Sr. Beto onde a cada três meses e retirado vários caminhões de aves que são 

levados para o frigorífico. Considerou oportuno a administração iniciar as frentes de trabalho haja 

vista que a  Câmara de Vereadores deu total apoio em todos os seguimentos para o executivo 

deslanchar suas obrigações, onde enfatizou que através de documentos da própria administração 

mostrando que a divida não foi a que foi divulgada no inicio do mandato comprometendo o 

atendimento a população. O Vereador Irineu F. Camilo agradeceu a presença do publico e 

comentou o tratamento e a falta de consideração por parte do executivo aos Vereadores da situação, 

comparou a dificuldade de relação entre o executivo e seus Vereadores onde frisou que é pior ainda 

a relação contra os Vereadores da oposição. Mencionou o comentário do nobre par quando falou da 

conquista dos parquinhos, lembrou que foi de sua autoria e aprovado por todos os Vereadores mas 

que a instalação dos mesmos não teve nenhuma contra partida do município e segundo o nobre par 

a empresa que fez a doação do bem a Tractebel Energia solicitou que o município possa dar umasa 

contra partida para que o parquinho possa ser ampliado, assim, melhorando o espaço para as 

crianças. Destacou à solicitação feita por sua pessoa juntamente com o nobre par João Bovino, 

sobre a destinação da patrulha do Deputado Nelson Meurer cujo o pedido e orientação do 

parlamentar era encaminhar um oficio solicitando a comunidade contemplada. O Vereador 

considerou  o fato, mas detalhou que o Sr. Prefeito não anexou a solicitação aprovada por 

unanimidade pelos nobres Vereadores, causando desprezo pelo poder legislativo, disse que é 

importante haver um bom entendimento entre os poderes, pois é esta harmonia que ações poder ser 

realizadas com sucesso. O Vereador João L. Bovino agradeceu a presença do publico e esclareceu o 

porque que solicitou os documentos referentes ao calcário e os restos a pagar das dividas do 

exercício dois mil e doze. Segundo o nobre par estas informações servem para esclarecer  cobranças 

que produtores e populares fazem aos Vereadores sobre a entrega de calcário e a divida herdada, 

pois o Prefeito alega que até o momento não pode fazer as ações para o município por causa da 

quantidade de divida que ficou na ultima administração. Diante da apresentação destes documentos 

o Vereador pode comprovar que falsas informações e atitudes desviadas estão sendo repassadas 

para a população e não como está sendo interpretada pela administração. Além o Vereador 

parabenizou a conquista dos nobres pares no calçamento para o assentamento Ireno Alves dos 

Santos, lamentou o modo que foi colocado a matéria no jornal pois o trabalho dos nobres pares 

deveriam ser reconhecido, o recurso independentemente do deputado foi ganho, mas os méritos 

deveriam também contabilizados por quem faz a frente junto a esses parlamentares. Por fim o Sr. 

Presidente agradeceu a presença do publico e lamentou o momento político que o município está 

passando, destacou o trabalho de todos os Vereadores onde cada um faz sua parte colaborando de 

alguma forma para que o município não seja prejudicado. Fez referencias nas ações do executivo 

onde pequenos problemas estão se tornando grandes e se não tomar as providencias cabíveis com 

urgências, muitos praticamente ficaram sem ser resolvidos a tempo. 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 dozenove de maio do ano de dois mil e quatorze, na sede da 
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Câmara Municipal às dezenove horas. Esta ata foi lavrada por mim, Norberto Carlos Algeri, 

secretário ad-hoc, que assino com os demais presentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


