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      Município de Rio Bonito do Iguaçu  

                     Estado do Paraná 

                                                              6ªLegislatura 

2ª Sessão Legislativa 

16ª Sessão Ordinária  

ATA Nº 020/2014 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos dois dias do mês de junho 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 018/2014 subscrito pelo Prefeito Municipal, Sr. Irio Onélio de 

Rosso encaminhando em Regime de Urgência o Projeto de Lei nº 014/2014 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. Ofícios nº Ref.: 002697/MS/SE/FNS subscrito pelo Ministério da Saúde – 

Fundo Nacional de Saúde informando liberações de recursos financeiros do Fundo Nacional de 

Saúde, para pagamento de Programa de Saúde Bucal, competência 04/2014, no valor de R$ 

13.380,00. Comunicado o plenário, arquiva-se. Comunicados nº CM042020/2014, 

CM042021/2014, CM042022/2014, CM042023/2014, CM042024/2014, CM042025/2014, 

CM042026/2014 , CM042027/2014, CM042028/2014, CM042029/2014, CM042030/2014, 

CM042031/2014, CM042032/2014, CM042033/2014, CM042034/2014, CM042035/2014, 

CM042036/2014, CM042037/2014, CM042038/2014 e CM106568/2014 -  Ministério da Educação 
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– 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: Alimentação Escolar – pré-escola, no valor de R$ 3.830,00;  

Alimentação Escolar – ensino fundamental, no valor de R$ 14.652,00;  Alimentação Escolar – 

AEE, no valor de R$ 1.370,00; Alimentação Escolar – EJA, no valor de R$ 360,00. Alimentação 

Escolar – creche, no valor de R$ 2.320,00; Alimentação Escolar – AEE, no valor de R$ 1.370,00; 

Alimentação Escolar – creche, no valor de R$ 2.320,00; Alimentação Escolar – ensino fundamental, 

no valor de R$ 14.652,00;  Alimentação Escolar – EJA, no valor de R$ 360,00. Alimentação 

Escolar – pré-escola, no valor de R$ 3.830,00; PNATE – 002 - no valor de R$ 2.865,78; PNATE 

002 - no valor de R$ 6.994,21; PNATE 002 - no valor de R$ 25.181,98; QUOTA – no valor de R$ 

36.484,27; PDDE 001 - no valor de R$ 1.720,00; PDDE 001 - no valor de R$ 2.290,00; PDDE 001 

- no valor de R$ 2.050,00; PDDE 001 - no valor de R$ 5.340,00; PDDE 001 - no valor de R$ 

7.240,00; PDDE 001 - no valor de R$ 2.320,00; PDDE Estrutura 001 - no valor de R$ 31.000,00; 

PDDE 001 - no valor de R$ 3.140,00; PDDE 001 - no valor de R$ 1.570,00; PDDE 001 - no valor 

de R$ 17.143,40; PDDE 001 - no valor de R$ 49,97; PDDE 001 - no valor de R$ 1.890,00; PDDE 

001 - no valor de R$ 3.120,00; PDDE 001 - no valor de R$ 2.450,00; PDDE 001 - no valor de R$ 

2.510,00; PDDE 001 - no valor de R$ 4.100,00; PDDE 001 - no valor de R$ 2.540,00; PDDE 001 - 

no valor de R$ 2.130,00; PDDE – Educação Integral, no valor de R$ 25.660,00. Comunicado o 

plenário, arquiva-se. Solicitação nº 015/2014 subscrito pelo Vereador Daizi Camello o qual solicita 

para que através do órgão competente da municipalidade seja executado serviço de cascalhamento 

na rua Santana e nas demais das proximidades que se fizerem necessárias, na Comunidade de 

Campo do Bugre, neste Município. Aceito pela entrada, encaminha-se para discussão única e 

votação. Requerimento para Tribuna Livre n.º 002/2014 subscrito pelo Sr. Danilo Ferreira de 

Almeida – representante das Associações dos Assentamentos Ireno Alves dos Santos e Marcos 

Freire o qual irá  falar sobre assuntos diversos. Aceito pela entrada, encaminha-se  para tribuna 

livre. Parecer nº 020/2014 subscrito pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação favorável a 

tramitação do Projeto de Lei nº 012/2014. Aceito pela entrada, anexa-se ao referido projeto de  lei. 

Parecer nº 021/2014 subscrito pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação favorável a 

tramitação do Projeto de Lei nº 013/2014. Aceito pela entrada, anexa-se ao referido projeto de  lei.  

Parecer nº 22/2014 subscrito pela subscrito pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação 

favorável a tramitação do Projeto de Lei nº 001-CM/2014. Aceito pela entrada, anexa-se ao referido 

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

única e votação. Deu entrada a seguinte matéria: Solicitação nº 015/2014 subscrito pelo Vereador 

Daizi Camello o qual solicita para que através do órgão competente da municipalidade seja 

executado serviço de cascalhamento na rua Santana e nas demais das proximidades que se fizerem 

necessárias, na Comunidade de Campo do Bugre. O Vereador Laertes C. Moreira questionou o 

nobre par autor da solicitação, que no dia anterior houve patrolamento nos trechos indicados na 

solicitação. O Vereador Daizi Camello justificou que já havia protocolado o pedido dias antes do 

serviço e claramente a administração tratou de fazer o serviço tendo em vista o tempo e as criticas 

recebidas pela comunidade. Aprovado por unanimidade, oficie-se como solicitada. Nada mais 

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

votação. deram entrada as seguintes matérias: Projeto de Lei nº 012/2014 de autoria do Sr. Prefeito 

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

Orçamento de 2014 e dá outras providências. Aprovado por unanimidade, encaminha-se para 

segunda discussão e votação. Projeto de Lei nº 013/2014 de autoria do Sr. Prefeito Municipal que 
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Autoriza o Executivo municipal a efetuar abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento 

de 2014 e dá outras providências. Aprovado por unanimidade, encaminha-se para segunda 

discussão e votação. Projeto de Lei nº 001-CM/2014 de autoria da Mesa Executiva da Câmara 

Municipal que 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. Aprovado por unanimidade, encaminha-se para segunda 

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

matéria de segunda discussão e votação. Nada havendo na matéria de segunda e terceira discussão o 

Sr. Presidente convida o Sr. Danilo F. de Almeida para fazer uso da tribuna, onde destacou o 

momento, disse que é importante o povo  lutar pelos seus direitos, a força só acontece quando tem 

união, à exemplo citou a primeira ocupação onde teve momentos de perda e de conquista, mas o 

fator primordial foi o trabalho em grupo. Destacou as reivindicações e os problemas enfrentados 

pelos agricultores de todo o município, lembrou também dos futuros moradores do município que 

estão acampado à espera de um chão para poder viver. Frisou que sua luta é sempre para o povo e 

dimensionou que poderá sofrer retaliação por parte da justiça em acolher e dar espaço a pessoas que 

buscam seus direitos. Dando inicio o Sr. Danilo F. de Almeida agradeceu ao Presidente e aos 

demais Vereadores pelo espaço e oportunidade cedida, iniciou sua fala direcionando problemas e 

ações que não estão de acordo com as necessidades do povo que o elegeu, veio para expor e 

revindicar seus direitos. Disse que foi escolhido pelas  Associações CACIA e ACAMF entidades 

cuja sua representatividade corresponde aos Assentamentos do município e também por 

representantes do acampamento primeiro de maio. Apresentou uma pauta com reivindicações 

penalizando os atos do prefeito municipal, lamentou fazer dessa forma estes pedidos pois foi 

parceiro de campanha e mais, disse que foi um grande guerreiro na luta para vencer as eleições. Sua 

indignação foi  a forma que sua pessoa e demais companheiros foram tratados. Lembrou do plano 

de governo onde ajudou a elaborar o qual noventa por cento não foi cumprido, afirmou que o 

Prefeito deu as costas para o povo que o elegeu, por isso está data ficara marcada na história do 

município. Detalhou acontecimentos e ações que fugiram da proposta do plano de governo, a 

alternância de secretários ou a falta deles, péssimo atendimento na agricultura sem programas que 

incentivassem o colono, abandono das estradas, falta de incentivo ao comercio, desrespeito na 

saúde, com mal atendimento e falta de médicos, Danilo afirmou que esses descasos não estava neste 

plano de governo, avaliou que o Prefeito não teve boa vontade de ao menos procurar uma solução. 

Cobrou explicação de tantas diárias pegas pelo Prefeito, pois avaliou pouca ação e recurso 

adquirido neste tempo de mandato, frisou que não é contra, pois quando vereador também teve suas 

diárias, mas disse que resultado deve de ter. Apontou que deverá sim prestar contas de tudo que 

gastou e provar que foi para o bem da população. Fez um destaque sobre promessas do então 

Deputado Nereu de Moura que o mesmo ajudaria incansavelmente o Prefeito Irio a trazer recursos 

onde faria a diferença no município, mas a verdade é que apenas trouxe pessoas com compromissos 

político para resolve-los aqui, classificou como mais um a não cumprir com seu compromisso. O 

Sr. Presidente interferiu, informando do tempo excedido, abriu votação para dar-lhe mais dez 

minutos sendo aprovado por todos os pares, ale, o Sr. Presidente  abriu espaço para que os 

Vereadores fizessem perguntas ao Sr. Danilo. O Vereador Laertes C. Moreira se colocou 

descontente com o as palavras  do Sr. Danilo, disse que sua vinda e seu clamor era para apontar 

ideias que pudessem melhor as dificuldades e não choramingar magoas por ter sido afastado da 

administração. Danilo F. de Almeida respondeu que todas as declarações são verídicas e que as 

mesmas estavam no plano de governo do então candidato Irio de Rosso e por não serem cumpridas, 
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foi necessário acontecer está mobilização. Falou também que o povo está passando por problemas e 

sua pessoa foi eleita para informar as autoridades da realidade que estão enfrentando, disse que é 

difícil a vida do povo do interior além dos que estão acampados, lembrou dos recursos que foram 

conquistados desde que o assentamento teve vida, detalhou que investimentos foram feitos e que a 

maioria do dinheiro repassados para aos assentados foram gastos no comercio de Rio Bonito do 

Iguaçu, contribuindo com o desenvolvimento do município. Disse que é importante colaborar com 

estes novos desbravadores, pois todos tem seus direitos e certamente dará mais força para o 

município, frisou que existe pessoas que não concordam com este fato, mas quem apoiar de alguma 

forma esta luta, bons frutos iram colher. O Sr. Presidente manifestou a favor dessa luta, tanto que 

informou que esteve na capital do estado conversando com representantes do INCRA sobre a 

situação do  acampamento. Destacou sua posição como Vereador e Presidente da Câmara dizendo 

que o voto de muitos do assentamento o credenciaram para poder lutar ainda mais pelo povo e é 

dessa forma que fará. Disse que a pauta com as reivindicações serão entregues imediatamente para 

o prefeito, pois sabatinou as promessas e discursos do próprio Sr. Prefeito, onde o mesmo afirmou 

que seria prefeito dos assentados e será desta forma que conduzira seu posicionamento, cobrando e 

acreditando que após á entrega da pauta de reivindicação  para o Sr. Prefeito o mesmo tomará as 

devidas providencias. Lembrou também das dificuldades que enfrentaram no inicio do primeiro 

acampamento, onde não tinham apoio de nenhum órgão ou autoridade publica, destacou que o 

momento é outro, onde é possível dialogar e procurar ajuda em vários órgãos e frisou que a força só 

prevalecerá se todos tiveram o mesmo objetivo. O Vereador Laertes C. Moreira cumprimentou o 

publico e diante das manifestação de suas falas anterior, destacou que não é contra ao manifesto e 

nem contra ao Sr. Danilo, mas esclareceu que entende a situação do mesmo, lembrou do inicio do 

acampamento onde sua família foi umas das primeiras a dar apoio ao primeiros que se hospedaram 

na terra, disse que é difícil passar por tais momentos mais pediu compreensão, pois as possíveis 

falhas do atual prefeito é devido a falta de experiência no cargo e não como dizem,  que sua 

intenção não é ajudar o povo que precisa. O Vereador Laertes avaliou que o Sr. Danilo não seria a 

pessoa indicada para nesse momento representar os acampados e as associações, pois considerou 

delicado seu relacionamento com o executivo, sua saída da secretaria de administração foi 

conturbada e com manchas, tanto que o Vereador apontou e pediu explicações ao Sr. Danilo o 

porque que quando era secretário de administração o mesmo não aceitou fazer convênio com a 

própria CACIA que hoje se diz ser representante e fazendo cobranças de ajudas. O Sr. Danilo 

confirmou e agradeceu a atitude da família do nobre par, justificou que sua representatividade se 

deu por aclamação do povo e que a sua saída foi conturbada pois o básico do plano de governo que 

ajudou a construir não foi respeitado e muito menos cumprido e diante de outros fatores sua saída 

era inevitável pois não aceitaria continuar no grupo que não cumpre o que fala. O Vereador Nelço 

Bortoluzzi agradeceu o publico e direcionou uma pergunta ao Sr. Danilo sobre a quantidade de 

pessoas que estão cadastradas e como está as negociações com os órgão responsáveis pela situação. 

O Sr. Danilo respondeu que á cerca de dois mil cadastros e a difusão surpreendeu até mesmo 

lideranças que estão acostumadas com estas mobilizações, disse que as informações está até em 

outros países, a própria divulgação da empresa ARAUPEL ajudará a difundir a reforma agrária 

evitando exemplos do passado como invadir órgãos públicos e paralisar rodovias para sem vistos. O 

Vereador Anderson de Oliveira agradeceu a presença do publico e lembrou do antes e depois da 

vinda dos assentamentos, disse que a mudança e clara que é importante fixar metas para 

administrar, frisou que os problemas são antigos e seria fundamental que cada gestor que passou 

tivesse feito trabalhos sem pensar no plano político. A estruturação de uma administração deve ter 
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planejamento a exemplo citou a construção de um posto de saúde onde é importante mais 

importante seria ter o médico e depois o local. O Vereador Irineu F. Camilo agradeceu a presença 

do publico e parabenizou o Sr. Danilo pelas palavras e onde frisou que dentro da Casa de Leis os 

mesmos problemas eram cobrador tanto por sua pessoa como por demais pares. Falou da 

importância e da força de todos em procurar soluções e de forma pacifica, mostrando que a força do 

povo faz a diferença. Citou também pontos do programa de governo que não foram ditos e que 

fizeram a diferença na hora do voto essas promessas mostrarão que realmente não havia boa 

intenção. Disse que o manifesto está provando que o povo não merece ser ludibriado e da mesma 

forma que coloca seu comandante também pode tirar. O Vereador Oseias de Oliveira agradeceu o 

publico e pronunciou-se favorável a pauta apresentada, também lembrou da valorização dos 

terrenos quando deu-se o inicio dos assentamento e á importância de discutir a melhor forma de 

solucionar  as dificuldades e problemas que está acontecendo no presente momento. O Vereador 

Daizi Camello agradeceu a presença de todos e apontou a importância de atingir um objetivo, disse 

que a força do povo está  na união e combinação de esforços, parabenizou todos pela organização e 

colocou-se disponível do que depende-se de sua pessoa. O Vereador Jucimar Périco agradeceu a 

presença do publico e parabenizou a união e objetivo de todos, disse que através de dialogo as 

coisas acontecem, colocou-se a disposição dizendo que sempre estará do lado do povo. O Vereador 

João L. Bovino agradeceu a presença do publico, parabenizou a atitude de cada cidadão presente, 

considerou que conquistar objetivos  é desta forma, com respeito e sabedoria. Lamentou a forma 

que o executivo conduz as redias do município, citou os cinco Vereadores que se elegeram pela 

oposição, afirmou que em nenhum momento estes Vereadores ficaram contra a administração, tanto 

que apontou projetos polêmicos mais que foram votados a favor, explicou que deveria ser dessa 

forma, para não atrapalhar os planos e a vontade que até então o prefeito apontava que tinha. Inclui 

dizendo que o repasse para a entidade CACIA foi aprovado na mais agilidade possível, também 

repudiou a falta de repasse mesmo com o convênio aprovado pelos Vereadores para a entidade 

APAE, avaliou desastroso a atitude do Sr. Prefeito. Comentou à respeito de uma matéria vinculada 

pela administração onde uma empresa propôs um cartão de credito para os funcionários públicos  

gastarem apenas trinta por cento de seus salários no comercio do município, o Vereador considerou 

esta proposta ridícula, pregar limites de credito com cartão que haverá certamente custas ao 

município e aos funcionários, sendo que o fator primordial que fortalece o comercio local é a 

própria prefeitura, maior empresa geradora de renda do município, está administrada por pessoas 

que direcionam as compras e gastos em noventa por cento fora do município. Indignado o Vereador 

aponta que estratégia ou compromisso tem os administradores do município, pregando uma ideia 

infundada e os impostos que é o gerador de renda do município são levados para outras cidades. 

Ainda destacou que foi procurado por empresários do município, o qual reclamaram que foram 

proibidos de participar de licitações, o nobre par indagou dizendo que seria está à forma de 

incentivo do executivo, lembrou que antes de cobrar é dever dar exemplo e não rifar propostas que 

o próprio executivo não cumpre. Finalizou dizendo que a Câmara de Vereadores atendeu tudo o que 

foi solicitado pelo executivo, mas que até o presente momento nada foi feito, a ideia do prefeito em 

reunir os Vereadores para tratar de assuntos que nunca foram cumpridos não  conjumina mais com 

os objetivos dos Vereadores, disse que é chegado o momento de atitudes ser tomadas e novos 

rumos deverão prevalecer. O Sr. Danilo F. de Almeida agradeceu a oportunidade e esclareceu que 

suas falas são pedidos da população, sabe que existe dificuldades mas com trabalho serio as coisas 

podem acontecer e não como está ocorrendo no momento, as dificuldade fizeram com que o povo 

pedisse socorro, pois se tivesse tudo bem nada disso aconteceria. Finalizou agradecendo  o espaço 



66 

 

cedido e declarou-se parceiro junto com todos e parabenizou todos os Vereadores por confiarem e 

apoiarem está manifestação. Por fim o Sr. Presidente cumprimentou todos os presentes e agradeceu 

a vinda de cada um, parabenizou todos os Vereadores por expor e defender suas ideias e cobrar 

mais uma vez ações do executivo, parabenizou também as falas do Sr. Danilo onde defendeu o 

clamor da população e principalmente das pessoas que estão acampada no acampamento primeiro 

de maio. Avaliou que todas as falas sirvam de crescimento e acertos para o futuro, para juntos 

procurar as melhores formas de ajudar e desenvolver o município. Pediu que o Sr. Prefeito tome as 

redias do município que não deixe secretários ou pessoas com más intenções comandarem, afirmou 

que administração em geral não está nada bem, problemas em todos os setores. Esclareceu que seu 

posicionamento não é para condenar o Prefeito, mas sim para ajudar da forma correta defendendo 

os interesses e direitos da população. Destacou que é um momento especial e histórico, que os 

anseios do povo sempre será prioridade, que a luta nunca acabará, mas com sabedoria torna-se é 

mais fácil as coisas acontecer. O direito de cada cidadão deve ser respeitado, disse que seu cargo 

não serve para crucificar ninguém, seu objetivo é procuram reunir forças em todos os setores, está 

provado que  sozinho muito pouco se faz. Declarou encerrada a presente sessão, convocando todos 

os vereadores para a sessão ordinária para o dia nove de junho 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


