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      Município de Rio Bonito do Iguaçu  

                     Estado do Paraná 

                                                              6ªLegislatura 

2ª Sessão Legislativa 

15ª Sessão Ordinária  

ATA Nº 018/2014 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e seis 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 016/2014 subscrito pelo Prefeito Municipal, Sr. 

Irio Onélio de Rosso encaminhando em Regime de Urgência o Projeto de Lei nº 012/2014 que 

Autoriza o Executivo municipal a efetuar abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento de 

2014 e dá outras providências. 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 017/2014 subscrito pelo Prefeito Municipal, Sr. Irio 

Onélio de Rosso encaminhando em Regime de Urgência o Projeto de Lei nº 013/2014 que Autoriza 

o Executivo municipal a efetuar abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento de 2014 

e dá outras providências. 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. Ofício nº 096/2014 subscrito pelo Prefeito Municipal, Sr. Irio Onélio de 

Rosso em atendimento ao Oficio nº 042/2014 oriundo da Indicação nº 001/2014, informa que está 

agendada para os próximos dias uma audiência com o Deputado Federal Sr. Nelson Meurer, no 
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sentido de solicitar recursos para a conclusão do centro de convivência da melhor idade.  O 

Vereador Irineu F. Camilo solicitou ao Sr. Presidente para enviar ao Prefeito Municipal um oficio 

solicitando maiores informações referente ao mesmo, o nobre par considerou vago as informações 

oriunda do executivo, pois diante das informações prestadas pelo próprio deputado em recente 

reunião é de suma importância a participação de uma comissão de Vereadores para acompanhar a 

referida audiência. O Vereador João L. Bovino detalhou que a poucos dias o próprio deputado havia 

participado de uma reunião com lideranças onde o mesmo canalizou o pedido do recurso para os 

próprio Vereador e o nobre par Irineu F. Camilo, tanto que os mesmos pediram em plenário a 

aprovação do envio de oficio ao parlamentar solicitando tal recurso. Diante deste fato o Vereador 

avaliou que é importante a participação de todos os Vereadores nesta audiência e claramente os dois 

Vereadores autores do pedido. Através do exposto o Sr. Presidente colocou em votação o envio do 

referido oficio, sendo aprovado por unanimidade. Comunica-se o plenário arquiva-se. Ofício nº 

097/2014 subscrito pelo Prefeito Municipal, Sr. Irio Onélio de Rosso em atendimento ao Oficio nº 

045/2014 informa que os recursos a que se refere são através do Deputado Federal Sr. João Arruda. 

Comunica-se o plenário, arquiva-se. Oficio nº 713 subscrito pelo Superintendente Regional no 

Estado do Paraná/DNIT, Sr. José da Silva Tiago em atenção ao oficio nº 025/2014 informa que no 

projeto do CREMA 2ª Etapa, está prevista a recuperação da pista e acostamentos e revitalização da 

sinalização da BR 158/PR. O Vereador Nelço Bortoluzzi solicitou ao Sr. Presidente para que fosse 

enviado conforme orientação da própria superintendência do DNIT de Curitiba, um oficio 

solicitando e orientando os pontos de maior acidentes referentes a alta velocidade nos trechos que 

corresponde ao município de Rio Bonito do Iguaçu. Colocado em votação e aprovado por 

unanimidade. Comunica-se o plenário, arquiva-se. Ofícios nº Ref.: 003870/MS/SE/FNS e 

007207/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 da Família, competência 04/2014, no valor de R$ 53.475,00; Pagamento de 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde, competência 04/2014, no valor de R$ 41.574,00. 

Comunica-se o plenário, arquiva-se. Parecer nº 014/2014 subscrito pela Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação favorável a tramitação do Projeto de Lei Complementar nº 01/2014. Aceito pela 

entrada, anexa-se ao referido projeto de lei. Parecer nº 015/2014 subscrito pela Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação favorável a tramitação do Projeto de Lei nº 009/2014. Aceito pela 

entrada, anexa-se ao referido projeto de lei. Parecer nº 016/2014 subscrito pela Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação favorável a tramitação do Projeto de Lei nº 010/2014. Aceito pela 

entrada, anexa-se ao referido projeto de lei. Parecer nº 017/2014 subscrito pela Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação favorável a tramitação do Projeto de Lei nº 011/2014. Aceito pela 

entrada, anexa-se ao referido projeto de lei. Parecer nº 018/2014 subscrito pela Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação favorável a tramitação do Projeto de Lei nº 001/2014. Aceito pela 

entrada, anexa-se ao referido projeto de lei. Parecer nº 019/2014 subscrito pela Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação favorável a tramitação do Projeto de Lei nº 002/2014. Aceito pela 

entrada, anexa-se ao referido projeto de lei. Projeto de Lei nº 001-CM/2014 subscrito pelo Mesa 

Executiva da Câmara Municipal o qual reestrutura os cargos de provimento efetivo e os cargos em 

comissão remodelando o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos da 

Câmara Municipal de Rio Bonito do Iguaçu e dá outras providências. Aceito pela entrada,  

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. Nada havendo na matéria de discussão única e votação, passa-se para 
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matéria de primeira discussão e votação. Deram entrada as seguintes matérias: Substitutivo ao 

Projeto de Lei Complementar nº 001/2014 de autoria do Sr. Prefeito Municipal que Reestrutura o 

plano de cargos e vencimentos dos servidores do Poder Executivo Municipal de Rio Bonito do 

Iguaçu e dá outras providencias. O Vereador Nelço Bortoluzzi solicitou ao Sr. Presidente para que 

fosse adiado a votação diante de fatores de estudo, disse que o referido projeto deve ter mais 

analises pois surgiram duvidas e para não haver prejuízos para o executivo e ao município, avaliou 

importante este prazo para que todos os vereadores possam se ater no conteúdo do projeto. O 

Vereador Irineu F. Camilo concordou com o nobre par e salientou que no referido projeto existe à 

situação dos professores, esclareceu dizendo que é grande a reclamação dos professores que 

cumprem a carga horária de quarenta horas sendo que outros professores recebem mais pelo 

trabalho proporcional a vinte horas. O Vereador destacou a importância deste estudo pois as vagas 

que serão abertas pode aumentar o problema e não solucionando como pensa o executivo. O 

vereador Oséias de Oliveira considerou importante este estudo pois classificou o problema dos 

professores como primordial, além de avaliar que a redução da carga horária poderá favorecer aos 

professores tempo para poder assumir carga horária no estado. O Vereador Laertes C. Moreira 

pediu ao Sr. Presidente orientação caso o projeto tivesse alguma alteração se o mesmo retornaria ao 

executivo. O Sr. Presidente esclareceu que o pedido dos nobres pares é para avaliar a real 

necessidade das vagas solicitadas, disse que colocará em votação este pedido pois é de coletividade 

da Casa de Leis está responsabilidade, considerando todos os meios legais. O Sr. Presidente refletiu 

pontos que sacudiu os interesses do executivo, disse que muitas dessas vagas não tem propósito, 

pois diante de vários servidores que atendem em seus respectivos cargos à abertura de mais vagas 

comprometeria a funcionalidade de vários setores da administração. Sabatinou a forma que o 

executivo municipal está conduzindo e administrando o município, destacou a falta de atendimento 

em todos os setores, promessas infundadas que criou-se expectativas e nunca serão cumpridas, a 

falta de responsabilidade com a população de todo o município nos atendimentos básicos,  

desviando suas responsabilidades  com desculpas que não tem recursos e que a divida ainda supera 

essas necessidades. Para o Sr. Presidente os meios do executivo de ludibriar as informações deixou 

o próprio legislativo com penalizações, pois diante da população os Vereadores apoiaram todas as 

ações do executivo, mas na pratica nada aconteceu e por esse fator o Sr. Presidente informou que 

atitudes serão tomadas antes que o município não tenha mais  condições de reverter esse pesadelo. 

O Vereador Laertes C. Moreira pronunciou-se preocupado com os acontecimentos e colocou-se 

previsível em findar o processo do projeto, disse que desde o inicio era contrario ao referido diante 

da quantidade de funcionários que a administração tem, sendo que muitos não cumprem com suas 

obrigações, deste modo pediu ao Sr. Presidente para por em votação resumindo o desgaste e 

decepando interesses mal intencionados. O Vereador Nelço Bortoluzzi justificou que o referido 

projeto houve ajustes desde o seu primeiro levantamento, avaliou que o estudo servirá para dentro 

da lei os Vereadores tomarem a decisão correta para que prejuízos não sejam contabilizados no 

futuro. O Vereador Anderson de Oliveira considerou o pedido do nobre par e sugestionou a 

participação dos Vereadores caso houvesse interesse em colocar uma emenda no projeto sendo o 

mesmo mais breve possível. O Sr. Presidente coloca em votação o pedido do nobre par, sendo 

aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 009/2014 de autoria do Sr. Prefeito Municipal 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. Aprovado por unanimidade, 

encaminha-se para a Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização para o parecer sobre sua 

legalidade e constitucionalidade. Projeto de Lei nº 010/2014 de autoria do Sr. Prefeito Municipal 
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que dispõe sobre a revisão geral anual aos servidores públicos do Poder Executivo do Município de 

Rio Bonito do Iguaçu e da outras providencias. Aprovado por unanimidade, encaminha-se para 

segunda discussão e votação. Projeto de Lei nº 011/2014 de autoria do Sr. Prefeito Municipal que 

Autoriza o Executivo Municipal a efetuar abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento de 

2014 e da outras providencias. Aprovado por unanimidade, encaminha-se para segunda discussão e 

votação. Projeto de Lei nº 001/2014 de autoria da Mesa Executiva da Câmara Municipal que 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. Aprovado por 

unanimidade, encaminha-se para segunda discussão e votação. Projeto de Lei nº 002/2014 de 

autoria Mesa Executiva da Câmara Municipal que Concede revisão geral nos subsídios dos agentes 

políticos do Município de Rio Bonito do Iguaçu e da outras providencias. Aprovado por 

unanimidade, encaminha-se para segunda discussão e votação. Diante da necessidade e para não 

prejudicar a tramitação dos projetos, o Sr. Presidente convocou todos os Vereadores para a sessão 

extraordinária à realizar-se no dia vinte e sete de maio na Câmara de Vereadores as dezenove horas. 

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

discussão e votação, nada havendo em segunda e terceira discussão e votação o Sr. Presidente passa 

para a palavra livre. Como ninguém quis fazer uso da palavra, o Sr. Presidente agradeceu a presença 

do publico e fortaleceu a importância da população em participar nas sessões para realmente saber 

quem são as pessoas que lutam e trabalham pelo seu povo. Declarou encerrada a presente sessão, 

convocando todos os vereadores para a sessão extraordinária para o dia vinte e sete 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


