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      Município de Rio Bonito do Iguaçu  

                     Estado do Paraná 

                                                                   6ªLegislatura  

3ª Sessão Legislativa 

16ª Sessão Ordinária  

ATA Nº 019/2015 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Ao Primeiro dia do mês de junho 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: Of. nº 003/2015 subscrito pelo Chefe do Departamento de Meio Ambiente e 

Turismo Informando a programação da Semana do Meio Ambiente que será realizada no Município 

de Rio Bonito do Iguaçu: Do dia 08 a 11 de junho – campanha da coleta seletiva nas escolas 

municipais; Dia 11 de junho as 14:00 horas – proteção de fonte na comunidade Arapongas, 

propriedade do Sr. Leori Padilha. Comunica-se o plenário Arquive-se. Comunicados nº 

CM120369/2015, CM120372/2015 subscritos pelo Ministério da Educação – Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação Informando as seguintes liberações de recursos financeiros 

destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação, respectivamente: PDDE-Educação Integral – parcela 001, no valor de R$ 16.400,46; 

PDDE-Educação Integral – parcela 001, no valor de R$ 24.000,00. Comunica-se o plenário 

Arquive-se. Requerimento para Tribuna Livre n.º 002/2015 subscrito pelo Secretário Municipal de 

Educação, Cultura e Esportes, Sr. José Almeri Lopes Dahmer que irá falar sobre o Plano Municipal 
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de Educação. Aceito pela entrada Conceda-se o espaço na tribuna livre na forma regimental. Pedido 

de Informação nº 005/2015 subscrito pelo Vereador João Laerte Bovino que Solicita a seguinte 

informação: I – Relação dos fornecedores pagos até a presente data dos restos a pagar do Exercício 

de 2012, contendo: Nome do fornecedor; Número do Empenho; Data do Empenho; Valor. Aceito 

pela entrada Encaminhe-se a discussão única e votação. Parecer nº 021/2015 subscrito pela 

Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização Pela reprovação das contas do Poder Executivo 

Municipal referente o Exercício de 2008, acolhendo o parecer prévio do Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná. Aceito pela entrada Anexe-se ao referido Projeto de decreto legislativo. Parecer 

nº 022/2015 subscrito pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Favorável a tramitação do 

Projeto de Resolução nº 001/2015. Aceito pela entrada Anexe-se ao referido Projeto de Resolução. 

Parecer nº 023/2015 subscrito pela Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização Favorável ao 

mérito do Projeto de Lei nº 013/2015 com emenda da Comissão de EFF. Aceito pela entrada 

Anexe-se ao referido Projeto de Lei. Projeto de Emenda nº 001/2015 ao Projeto de Lei nº 013/2015 

subscrita pela Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização que Altera os Incisos III e V e §2º do 

Artigo 36 do Projeto de Lei nº 013/2015 (LDO). Aceito pela entrada Anexe-se ao Parecer. Nada 

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

entrada as seguintes matérias: Pedido de Informação nº 005/2015 subscrito pelo Vereador João 

Laerte Bovino que Solicita a seguinte informação: I – Relação dos fornecedores pagos até a 

presente data dos restos a pagar do Exercício de 2012, contendo: Nome do fornecedor; Número do 

Empenho; Data do Empenho; Valor. Aprovado por unanimidade Oficie-se como solicitado. Nada 

mais havendo em matéria de discussão única e votação, passa-se para matéria de primeira discussão 

e votação. Deram entrada as seguintes matérias: Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2015 da 

Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização que reprova as contas do Poder Executivo 

Municipal de Rio Bonito do Iguaçu, referente o Exercício Financeiro de 2008, acolhendo o Parecer 

prévio nº 498/2014 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O Presidente Anderson de Oliveira 

pediu ao Procurador Jurídico desta Casa de Leis Dr. Saviano Cericato que explicasse 

detalhadamente o procedimento de votação do referido Projeto de Decreto Legislativo. O Dr. 

Saviano Cericato explicou que as contas são enviadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná 

a esta Casa de Leis onde fica a disposição por sessenta dias a população, passando este prazo, e não 

havendo nenhum questionamento da população é encaminhado a Comissão de Economia, Finanças 

e Fiscalização para parecer, juntamente com este parecer a comissão precisa elaborar um Projeto de 

Decreto Legislativo pela aprovação ou reprovação das contas, tendo a Comissão duas alternativas, 

acompanharem a decisão do tribunal de contas ou reprovar com justificativa anexa á decisão do 

Tribunal de contas. Frisou que a Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização decidiu 

acompanhar a decisão do Tribunal de Contas pela reprovação das contas referente ao exercício 

financeiro de 2008, explicou que pela reprovação das contas precisa de um terço dos votos. 

Explicitou que pela votação SIM é pela reprovação das contas e o NÃO é pela aprovação das 

contas. O Sr. Presidente pediu aos Vereadores Laertes C. Moreira e Irineu F. Camilo para 

acompanharem a contagem do votos. Aprovado por maioria dos vereadores (voto secreto) onde 

cinco votos foram favoráveis à reprovação das contas referente ao exercício financeiro de 2008 e 

quatro contrários a reprovação das contas. Encaminhe-se a segunda discussão e votação. Projeto de 

Resolução nº 001/2015 de autoria da Mesa Executiva 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 Sr. 

Presidente Anderson de Oliveira explicou que este projeto esta alterando o regimento interno desta 

Casa de Leis para que os protocolos sejam feitos até a quinta-feira que antecede a sessão, para 
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melhor análise da pauta pelos vereadores que ficará pronta até a sexta-feira que antecede a sessão. 

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. Projeto de Emenda nº 001/2015 ao Projeto de Lei nº 013/2015 subscrito pela Comissão de 

Economia, Finanças e Fiscalização que Altera os Incisos III e V e §2º do Artigo 36 do Projeto de 

Lei nº 013/2015 (LDO). Anexada ao parecer. O Vereador Irineu Ferreira Camilo questionou o 

Procurador Jurídico Dr. Saviano Cericato se a alteração de cinco pontos percentuais se dá também 

ao excesso de arrecadação. O Dr. Saviano Cericato respondeu que a alteração de cinco pontos 

percentuais se dá também ao excesso de arrecadação, como também é valido para o Legislativo 

Municipal. O Vereador Laertes Carador Moreira frisou que em sua opinião cinco pontos percentuais 

é uma porcentagem muito abaixo do que é necessário para o Executivo Municipal. Indagou que é 

somente mais trabalho para quem fez o Projeto de Lei, pois os remanejamentos serão aprovados 

quando enviados para esta Casa de Leis, disse que com todo o respeito à Comissão, mais o seu voto 

é contrário. O Sr. Presidente Anderson de Oliveira colocou a Emenda em votação nominal: 

Vereadores favoráveis a emenda: João L. Bovino, Nelço Bortoluzzi, Daizi Camello, Irineu F. 

Camilo, Oseias de Oliveira, Milton Rodrigues da Silva e Jucimar Périco. Vereadores contrários a 

Emenda: Laertes Carador Moreira. Aprovado por maioria dos Vereadores Anexe-se ao referido 

Projeto de Lei. Projeto de Lei nº 013/2015 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 2016 e dá outras providências. Aprovado por unanimidade Faça-se a Lei. Projeto de 

Lei nº 015/2015 que Altera dispositivos da Lei Municipal nº 159/97 de 3 de abril de 1997 alterada 

pela lei Municipal nº 768/2009 e da outras previdências. Aprovado por unanimidade Faça-se a Lei. 

Projeto de Lei nº 017/2015 que Dispõe sobre a Aprovação do Plano Municipal de Educação de Rio 

Bonito do Iguaçu e dá outras previdências. O Vereador Nelço Bortoluzzi parabenizou a Secretaria 

de Educação e a todos os professores, coordenadores, a Universidade Federal e a Comissão da 

Câmara de Vereadores que acompanhou o Plano da Educação pelo ótimo trabalho realizado. Frisou 

que na questão Educação o Município de Rio Bonito do Iguaçu está de parabéns já deixando 

explícito seu voto favorável ao Projeto de Lei. Aprovado por unanimidade Faça-se a Lei. O Sr. 

Presidente esclareceu ao presentes o trabalho e a preocupação que todos os Vereadores tem com o 

município e com a educação. Destacou que há muitos compromissos que impedem os Vereadores 

de participarem de certos eventos, motivo que não diminui sua ausência, citou que o Plano 

Municipal de Educação foi amplamente discutido juntamente com os Nobres Pares e demais 

entidades, afirmou que o fato de não comparecer em festa não significa que o Vereador não esteja 

fazendo sua função. Nada mais 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 Sr. Presidente pediu autorização aos demais vereadores para que fosse feito primeiramente  

a tribuna livre, e depois a palavra livre. O Vereador Oseias de Oliveira pediu para que fosse feito 

conforme regimento desta Casa de Leis. O Sr. Presidente acatou o pedido do Nobre Par e seguiu 

conforme a pauta. Dando inicio a palavra livre o Vereador Laertes Carador Moreira agradeceu a 

presença de todos, citou sobre a votação da prestação de contas do Ex-prefeito Joel Moreira onde 

lembrou de outra votação no ano anterior a qual foi referente a prestação de contas do também Ex- 

prefeito Sezar Bovino. Agradeceu de forma incondicional pelos votos a favor da aprovação das 

contas do Ex-prefeito Joel e questionou a decisão da maioria por não ter votado a favor, pois no 

passado as contas do ex-prefeito Sezar foram aprovadas pela maioria absoluta. Disse não entender o 

critério usado pelos demais pares, mas agradeceu pelos votos anônimos recebidos. O Vereador 
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Milton Rodrigues da Silva agradeceu a presença de todos, disse que a respeito do Plano da 

Educação, será um exemplo de modelo de educação para o Paraná e para o Brasil. Agradeceu ao 

Secretário José Almeri Lopes Dahmer e a todos os envolvidos pelo trabalho feito, frisou que não 

pode discutir, pois participou como membro da comissão desses trabalhos. Indagou ainda que o 

custo social do Vereador esta altíssimo, que a classe politica do nosso Município não está 

aguentando esse custo, citou como exemplo a sua comunidade em que no dia anterior aconteceram 

seis festas, e por acabar não podendo se fazer presente em todas as festas, acaba sendo julgado pela 

população. Disse que será preciso ser feito uma reunião com toda a sociedade do Município de Rio 

Bonito do Iguaçu para tratar sobre este assunto. Pois, o Vereador sabe o seu papel no Município, e 

estas entidades precisam saber qual é o papel de um vereador também, tendo consciência que o 

Vereador não tem condições de participar de todos os eventos para os quais são convidados. Disse 

que é companheiro de todos os setores do Município de Rio Bonito do Iguaçu e está sempre à 

disposição para debates, mais a questão do custo social politico precisa mudar. O Vereador Irineu 

Ferreira Camilo parabenizou a iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, disse que participou 

na medida do possível deste Plano da Educação, mais o pouco que participou mediu a importância 

deste Plano. O Nobre par convidou aos demais vereadores, aos funcionários públicos e o pessoal 

que de alguma forma será beneficiado, pessoal da Secretária Municipal de Educação para juntos 

cobrar a execução deste Plano Municipal de Educação. Frisou que o Plano esta bem colocada 

quanto a questão do plano de carreira dos funcionários públicos, pois é uma questão que precisa ser 

revista o mais rápido possível em todos os setores do Município. Disse que é preciso ser tomado 

uma medida drástica, talvez cortando os cargos em comissão, valorizando os cargos efetivos. Frisou 

que é preciso haver cobrança para que este plano de educação seja colocado em pratica, disse que já 

foi votado em primeira discussão e que com certeza será aprovado pelos nobres pares. O Vereador 

Daizi Camello agradeceu a presença de todos, parabenizou o Plano de Educação que foi muito bem 

executado. O Vereador Jucimar Périco agradeceu a presença de todos, parabenizou a todos os 

envolvidos na elaboração do Plano Municipal de Educação que não mediram esforços para o 

trabalho fosse bem feito. O Vereador João Laerte Bovino agradeceu a presença de todos, 

principalmente ao pessoal da educação que trabalharam para fazer este Plano da Educação que foi 

muito bem feito, disse que a educação é prioridade para um país melhor. Esclareceu sobre a votação 

citada pelo Nobre Par quando lembrou a votação das contas do ex-prefeito Sezar Bovino, disse que 

na votação anterior a maioria dos Vereadores votaram a favor,  pelo fato das contas estarem 

aprovadas pelo tribunal de Contas, ao contrario das contas apresentadas pelo tribunal sobre a 

prestação de contas reprovadas do ex- prefeito Joel Moreira. Disse por ser presidente da Comissão 

de Economia, Finanças e Fiscalização juntamente com Nobres Pares entendeu que não poderia 

votar ao contrario da decisão dos Conselheiros do Tribunal de Contas, avaliou que a decisão deste 

órgão deve ser respeitada, pois há pelo menos trinta pessoas que são preparadas para analisar e 

julgar a matéria e não seria a sua pessoa que daria outro direcionamento. Justificou que seu parecer 

foi baseado apenas na decisão do Tribunal de Contas, para não ter problemas futuros com decisões 

sem justificativas. O Vereador Irineu Ferreira Camilo pediu para corrigir o seu erro, a respeito do 

plano da educação, ao qual falou que estaria sendo aprovada em primeira discussão e votação, mais 

está sendo aprovado em segunda votação, vindo a se tornar Lei neste Município. Não havendo mais 

declarações em palavra livre o Sr. Presidente passou para a Tribuna Livre convidando o Secretário 

da Educação José Almeri Lopes Dahmer para fazer o uso da palavra, antecipando o uso da palavra, 

o Sr. Presidente Anderson de Oliveira parabenizou todos que trabalharam neste Plano Municipal da 

Educação, parabenizou todo o pessoal da Secretaria, a todos os professores, a professora Priscila, 
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em fim a todos os envolvidos. Com a palavra o Secretário da Educação José Almeri Lopes Dahmer 

agradeceu a oportunidade e o apoio recebido de todos. Destacou a complexidade do Plano 

Municipal de Educação, disse que o mesmo será muito utilizado por todos os profissionais da 

educação, pois o próprio relator do projeto Dep. Angelo Vanhoni parabenizou a ação e maestria que 

a equipe de Educação e demais colaboradores tiveram com o Plano de Educação. Falou que Rio 

Bonito do Iguaçu saiu na frente com as medidas tomadas. O Secretário frisou que o plano foi 

acomodado para dez anos, mas ressaltou que a cada dois anos serão feito avaliações para saber se as 

diretrizes do plano estão sendo aplicada e seus resultados. O Sr. Presidente parabenizou o projeto e 

a todos que fizeram parte desta conquista, disse que é através da educação que a maioria das coisas 

podem ser resolvidas, esclareceu que dizendo as ferramentas que são disponibilizadas através de 

leis, projetos e demais formas apenas contribui para que a criança e o jovem possam melhorar se 

tornando um cidadão de bem e responsável. O Secretário da Educação destacou o plano de carreira 

dos funcionários da educação mas também estendeu que há reuniões para que seja restruturado o 

plano de carreira dos demais funcionarias da prefeitura, que merecem ser valorizados. O Vereador 

Nelço Bortoluzzi perguntou se outros municípios estão buscando informações com o município de 

Rio Bonito do Iguaçu sobre o plano de Educação. O  Secretário da Educação afirmou que sim e 

destacou dizendo que Rio Bonito do Iguaçu saiu na frente e com bastante vantagem, pois o trabalho 

que foi realizado as discussões feitas deu subsídios para que o plano fosse elaborado com 

peculiaridades que iram atender muito o processo educacional do município. O Vereador Irineu F. 

Camilo parabenizou a estruturação do Plano de Educação, disse que é importante a participação de 

entidades e da população, pois o envolvimento de varias pessoas de segmentos diferentes traz ideias 

e fortalece  a realização de um trabalho. Por fim o Secretário da Educação José Almeri Lopes 

Dahmer agradeceu o espaço cedido o apoio recebido de todos e afirmou que seu trabalho não é para 

atender a si mesmo ou a administração, seu trabalho é para atender a todos e principalmente a 

Educação de Rio Bonito do Iguaçu. Como não houve mais manifestação o Sr. Presidente declarou 

encerrada a presente sessão convocando todos os Vereadores para a sessão ordinária do dia oito 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.  

 

 

 

 

 

 
 


