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      Município de Rio Bonito do Iguaçu  

                     Estado do Paraná 

                                                                   6ªLegislatura  

3ª Sessão Legislativa 

15ª Sessão Ordinária  

ATA Nº 018/2015 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos Vinte e cinco dias do mês de maio 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: Mensagem nº 017/2015 subscrita pelo Prefeito Municipal, Sr. 

Irio Onélio de Rosso Encaminhando o Projeto de Lei nº 016/2015 em regime de urgência que 

autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar a composição em processo judicial com o 

Município de Saudade do Iguaçu e dá outras providências. O Vereador Laertes Carador Moreira 

frisou que pela importância do referido Projeto de Lei é preciso que seja feito uma análise mais 

complexa no mesmo. Pediu aos Nobres Pares para que o regime de urgência fosse quebrado, para 

assim o Projeto poder ser mais bem analisado. Aceito pela entrada Reprovado por unanimidade 

requerimento para tramitação em regime de urgência Encaminha-se para a Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação para o parecer sobre sua legalidade e constitucionalidade. Comunicados nº 

CM120368/2015, CM120370/2015, CM120371/2015, CM120373/2015, CM120374/2015, 

CM120375/2015 subscritos pelo Ministério da Educação – Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação Informando as seguintes liberações de recursos financeiros destinados a garantir a 
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execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, respectivamente: 

PDDE-Educação Integral – parcela 001, no valor de R$ 20.650,00; PDDE-Educação Integral – 

parcela 001, no valor de R$ 23.650,00; PDDE-Educação Integral – parcela 001, no valor de R$ 

18.100,00; PDDE-Educação Integral – parcela 001, no valor de R$ 27.100,00; PDDE-Educação 

Integral – parcela 001, no valor de R$ 32.800,00; PDDE-Educação Integral – parcela 001, no valor 

de R$ 17.445,61. Comunica-se o plenário Arquive-se. Projeto de Resolução nº 001/2015 subscrito 

pela Mesa Executiva da Câmara Municipal de Rio Bonito do Iguaçu que Altera a Resolução n.º 

048/08 de 25/08/08 - Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Rio Bonito do 

Iguaçu.  O Vereador Anderson de Oliveira explicou que o referido Projeto mudando o Regimento 

Interno desta Casa de Leis baseia-se apenas em mudar o dia para protocolos e finalização da pauta, 

para que ao invés de os protocolos serem feitos até o fim de sexta-feira, sejam feitos até a quinta-

feira de cada semana, para assim a pauta estar pronta no decorrer da sexta feira e os senhores 

vereadores terem tempo hábil para analisar melhor a pauta. Aceito pela entrada Encaminha-se para 

a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para o parecer sobre sua legalidade e 

constitucionalidade. Parecer nº 019/2015 subscrito pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação 

favorável à tramitação do Projeto de Lei nº 015/2015. Aceito pela entrada Anexe-se ao referido 

Projeto de Lei. Parecer nº 020/2015 subscrito pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação 

Favorável a tramitação do Projeto de Lei nº 017/2015. Aceito pela entrada Anexe-se ao referido 

projeto de lei. Nada mais havendo na matéria de expediente, passa-se para matéria de discussão 

única e votação. Nada havendo em matéria de discussão única e votação, passa-se para matéria de 

primeira discussão e votação. Deram entrada as seguintes matérias: Projeto de Lei nº 015/2015 que 

Altera dispositivos da Lei Municipal nº 159/97 de 03 de abril de 1997, alterada pela lei Municipal 

nº 768/2009 e da outras previdências. Aprovado por unanimidade Encaminhe-se a Segunda 

Discussão e Votação. Projeto de Lei nº 017/2015 que Dispõe sobre a Aprovação do Plano 

Municipal de Educação de Rio Bonito do Iguaçu e da outras previdências. O Vereador Nelço 

Bortoluzzi disse que alguns vereadores participaram da reunião juntamente com professores para 

esclarecimentos a respeito do Plano Municipal da Educação. O Vereador Irineu Ferreira Camilo 

frisou que é preciso analisar o Projeto com carinho, pois é um Plano que terá validade de dez anos 

para a Educação. O Nobre Par disse que de acordo com o acompanhamento feito pelo mesmo e 

alguns vereadores, ficou claro que os vereadores não poderiam alterar o projeto, pois, as metas 

foram constituídas a nível nacional. Mais é preciso cobrança por parte do Legislativo, para que estas 

metas sejam concluídas. Explicou ainda que de acordo com uma Professora da UFFS se o Projeto 

não for aprovado O Município fica com restrição para receber recurso, por isso é preciso à 

aprovação do mesmo. O Vereador Anderson de Oliveira comunicou aos demais vereadores que na 

próxima sessão estarão fazendo uso da tribuna livre o Secretário da Educação José Almeri Lopes 

Dahmer e o Relator do Plano Nacional da Educação, Ex-Deputado Federal Ângelo Vanhoni para 

dar maiores explicações sobre O Plano Municipal e Nacional da Educação. O Nobre Par 

parabenizou a todos os envolvidos no referido Plano da Educação, disse que se trata de um trabalho 

muito bem feito, muito bem elaborado, servindo de exemplo para toda a região.  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 

Anderson de Oliveira pediu aos vereadores para que após a sessão permaneçam no plenário, para 

uma reunião com o Jurídico desta Casa de Leis para explicações acerca do Projeto que deu entrada 



64 

 

na presente sessão. O Vereador Laertes Carador Moreira agradeceu a presença do Sr. Lourival e Sr. 

Dirceu. Indagou que está sendo cobrado pela população a respeito de calçamentos que estão 

pendentes no Município, mais até o presente momento não teve inicio de nenhuma obra, disse que 

está preocupado, pois, em dois anos de mandato não foram feitos com recurso próprio nenhum 

metro de calçamento. O Vereador Nelço Bortoluzzi agradeceu a presença de todos, Disse que é 

muito cobrado a respeito dos calçamentos. Sugeriu que seja enviado ofício ao Executivo para que 

haja esclarecimento dos mesmos, explicando se há programação para execução destes trabalhos, se 

á recursos para conclusão e quais as providências que estão sendo tomadas para que estes trabalhos 

sejam feitos. Pediu para que todos os vereadores participem do ofício. O Senhor Presidente colocou 

em votação o referido ofício. Aprovado por unanimidade Oficie-se como solicitado. O Vereador 

Irineu Ferreira Camilo destacou algumas promessas que o Sr. Prefeito fez ao longo do tempo em 

que está na frente da pasta de gestor do município, falou de investimentos na recuperação aeroporto 

em Rio bonito do Iguaçu onde sabatinou se há realmente necessidade de haver tal investimento, 

também falou de investimentos em recape asfáltico no setor urbano do município, onde que até o 

presente momento nada foi feito, investimentos na empresa Colerbi, onde teve grande repercussão 

em publicações em jornais e rádios mas que apenas não passou de balela, pois nada do que havia 

prometido foi cumprido. Apontou um valor de aproximadamente cento e dez mil reais em diárias 

do Sr. Prefeito Municipal referente a viagens oriundas a buscar recursos, recursos estes que não 

condizem com a despesa gasta pelo gestor. Falou que  a maior parte das patrulhas que foram 

entregues no seu mandato, são da gestão anterior e que outras são méritos dos Vereadores que 

intercederam juntos aos seus representantes Deputados quando procurado, alertou dizendo que as 

viagens até a capital está sendo direcionada apenas para trabalho politico sem beneficio para o povo 

e município e sim para ressuscitar lideranças politicas antigas para fazer jogo de interesses 

particulares. O Vereador afirmou que a politica é importante para criar laços entre representantes de 

nível Estadual e Federal para interpor junto aos poderes benefícios, mas politicagem para obter 

beneficio próprio, certamente cabe aos Vereadores alertar e cobrar e atos que não são para o povo. 

Esclareceu que sempre foi oposição mas que nunca votou contra projetos que foram a favor da 

população e desta forma trabalhará e continuará cobrando pelo certo e pelo povo o despreparo de 

pessoas que não tem responsabilidade pelo voto que lhe foi deferido. Disse que descaso é grande, 

pois o respeito que o município tinha no passado está sumindo e agora e fato que a população está 

vivendo de apenas propaganda, porque na realidade tudo que se apresenta é totalmente o inverso. O 

Vereador aproveitou para pedir ao Sr. Presidente o envio de um pedido de informação ao executivo 

para colocar adesivo de identificação com o nome do município e seu objetivo, do veiculo Astra de 

cor preta, placa JOK – 5417 este adquirido através da receita estadual para fins de uso apenas para 

trabalho do município. O Senhor Presidente colocou em votação o referido ofício. Aprovado por 

unanimidade Oficie-se como solicitado. Por fim o Sr. Presidente disse que a situação dos 

Vereadores é delicada, pois principalmente os efeitos negativos de uma má gestão sobre cai nos 

Vereadores que são o para choque, devido o contato direto com a população. Falou que a atual 

administração está ruim e passando por dificuldade de gestão, esclareceu que suas falas não são 

para acrescentar criticas e sim para dar incentivo que é necessário mudar e para isso deve haver 

atitudes que inicie com seriedade e objetivos, o trabalho dos Vereadores como Legisladores está 

sendo feito e de forma contundente, pois tudo que foi de encontro e a pedido do executivo exceto 

um projeto sem objetivos foram aprovados, desta forma nada impediu o andamento da 

administração. Mas apesar do total apoio a imagem da Casa de Leis está manchada pela politica 

negativa  generalizada onde destacou que, quem coloca e quem tira Prefeito e Vereadores é o voto 
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do povo e cabe aos interessados nas próximas politicas agirem para o bem comum. Não havendo 

mais declarações o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão convocando todos os 

Vereadores para a sessão ordinária do dia primeiro de junho 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.  

 

 

 

 

 

 
 


