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      Município de Rio Bonito do Iguaçu  

                     Estado do Paraná 

                                                              6ªLegislatura 

2ª Sessão Legislativa 

14ª Sessão Ordinária  

ATA Nº 017/2014 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos dezenove 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: Mensagem nº 014/2014 subscrito pelo Prefeito Municipal, Sr. 

Irio Onélio de Rosso encaminhando em Regime de Urgência o Projeto de Lei nº 010/2014 que 

dispõe sobre a revisão geral anual aos servidores públicos do Poder Executivo do Município de Rio 

Bonito do Iguaçu e da outras providencias. Aceito pela entrada, e aprovado por unanimidade em 

regime de urgência. Encaminha-se para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para o parecer 

sobre sua legalidade e constitucionalidade. Mensagem nº 015/2014 subscrito pelo Prefeito 

Municipal, Sr. Irio Onélio de Rosso encaminhando em Regime de Urgência o Projeto de Lei nº 

011/2014 que Autoriza o Executivo Municipal a efetuar abertura de Crédito Adicional Especial no 

Orçamento de 2014 e da outras providencias. Aceito pela entrada, e aprovado por unanimidade em 

regime de urgência. Encaminha-se para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para o parecer 

sobre sua legalidade e constitucionalidade. Ofícios nº Ref.: 000149/MS/SE/FNS e 

020562/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 
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Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ (RAB-PMAQ-SM) competência 

11/2013, no valor de R$ 5.600,00; Pagamento de Programa de Piso Fixo de Vigilância em (PFVS), 

competência 04/2014, no valor de R$ 3.618,62. Comunica-se o plenário arquiva-se. Pedido de 

Informação n.º 003/2014 subscrito pelos Vereadores João Laerte Bovino, Daizi Camello e Irineu 

Ferreira Camilo o qual requerem as seguintes informações: I – Relação dos veículos e máquinas de 

domínio do Município de Rio Bonito do Iguaçu, lotados por secretaria; II - Relação dos veículos e 

máquinas de domínio do Município que atualmente estão em desuso, sendo discriminado por 

secretaria. Aceito pela entrada, encaminha-se para discussão única e votação. Projeto de Lei nº 

001/2014 subscrito pela Mesa Executiva da Câmara Municipal o qual dispõe sobre a revisão geral 

anual aos servidores públicos, Empregados Públicos e Comissionados do Poder Legislativo 

Municipal de Rio Bonito do Iguaçu e da outras providencias. Aceito pela entrada, e aprovado por 

unanimidade em regime de urgência. Encaminha-se para a Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação para o parecer sobre sua legalidade e constitucionalidade. Projeto de Lei nº 002/2014 

subscrito pela Mesa Executiva da Câmara Municipal o qual concede revisão geral nos subsídios dos 

agentes políticos do Município de Rio Bonito do Iguaçu e da outras providencias. Aceito pela 

entrada, e aprovado por unanimidade em regime de urgência. Encaminha-se para a Comissão de 

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

havendo na matéria de expediente, passa-se para matéria de discussão única e votação. Deu entrada 

a seguinte matéria. Pedido de Informação n.º 003/2014 subscrito pelos Vereadores João Laerte 

Bovino, Daizi Camello e Irineu Ferreira Camilo o qual requerem as seguintes informações: I – 

Relação dos veículos e máquinas de domínio do Município de Rio Bonito do Iguaçu, lotados por 

secretaria; II - Relação dos veículos e máquinas de domínio do Município que atualmente estão em 

desuso, sendo discriminado por secretaria. 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, nada mais havendo na matéria de discussão única e votação e  em primeira, 

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

Vereador Laertes C. Moreira agradeceu a presença do publico e lamentou o falecimento do Sr. 

Otacílio Prudente, considerado uns dos pioneiros do município de Rio Bonito do Iguaçu, o 

Vereador Laertes deixa suas condolências à toda família Prudente. Também destacou a vinda de 

onze maquinários, sendo  da patrulha do estado juntamente com a do consorcio CMC, estes para 

compor com os maquinários do município, aumentando o atendimento proporcionando agilidade na 

recuperação das estradas que atualmente é um dos principais problemas no município. O Vereador 

João L Bovino perguntou ao nobre Par qual seria a distancia de estradas recuperadas. O Vereador 

Laertes justificou que o contrato refere-se à mil horas maquinas que corresponde aproximadamente 

vinte cinco à trinta quilômetros de estradas principais. O Vereador Nelço Bortoluzzi agradeceu a 

presença do publico e parabenizou o Governador Beto Richa pelo apoio dado com o programa da 

patrulha no campo, estendeu os agradecimentos também ao governo federal com o programa do 

PAC com isso contribuindo com os pequenos municípios que necessitam deste apoio na 

recuperação das estradas do interior.  O Vereador Irineu F. Camilo agradeceu a presença do publico 

e destacou a vinda dos maquinários tanto do estado como do consorcio, as quais serão de grande 

importância, haja vista a precariedade das estradas do interior do município, com isso direcionando 

os maquinários da prefeitura para os serviços nas pequenas propriedades do município. Além o 

nobre par relatou um exemplo de falta de atendimento em uma propriedade na recuperação de  

estrada, disse que um morador o procurou para relatar que teve que se desfazer de suas criações, sua 

principal fonte de renda, porque o trabalho de recuperação de sua estrada não foi realizado e mais 
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agravante foi a forma de atendimento, pois o seu vizinho de divisa teve sua estrada recuperada, já a 

sua propriedade não foi visitada pela equipe de maquinas do município. Diante do anunciado o 

Vereador lamentou a falta de atendimento com este produtor, disse que vai conversar com o 

secretário ou o chefe das maquinas para acharem uma solução diante do sofrimento desta família. O 

Vereador João L. Bovino agradeceu a presença do publico e parabenizou a ação do Governador 

Beto Richa pelo apoio que tem dado com os programas que deu subsídios a agricultura 

principalmente nos pequenos municípios, alertou que não será possível atender tudo pois a 

quantidade de estradas no município é muito grande, mas considerou o esforço e trabalho que os 

representantes do povo estão fazendo. Destacou sua preocupação na substituição de secretários e 

chefe de serviço, disse que a troca continua prejudica o trabalho que cada gestor pretende fazer, 

considerou importante fixar os secretários e chefes de departamento que estão na frente de  serviços, 

pois já estão sabedores dos problemas emergenciais e assim agilizando as medidas necessárias. O 

Vereador pediu para que o executivo avalie com cautela esse tipo de situação para que o município 

e a população não seja ainda mais prejudicada. Por fim o Sr. Presidente agradeceu a presença do 

publico e destacou o trabalho que cada um dos secretários e chefes de departamento estão fazendo 

para poder amenizar as lamentações e sofrimento que a população do município está passando, 

disse que espera que esses maquinários possam melhorar um pouco a estrada dos agricultores 

sofrido do município. 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 seis 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


