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      Município de Rio Bonito do Iguaçu  

                     Estado do Paraná 

                                                                   6ªLegislatura  

3ª Sessão Legislativa 

17ª Sessão Ordinária  

ATA Nº 020/2015 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos oito dias 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 128/2015-Gabinete subscrito pelo Prefeito Municipal, Sr. Irio Onélio 

de Rosso Solicitando a indicação de novo membro desta casa de leis para compor a Comissão 

Permanente de Recebimento de Materiais, Bens, Obras e Serviços Públicos. Como não houve auto 

indicação por parte de nenhum dos vereadores, o Sr. Presidente indicou o Vereador Daizi Camello 

para compor a referida comissão. O Nobre par Daizi Camello concordou. Aprovado por 

unanimidade comunica-se o plenário Arquive-se. Of. nº 129/2015-Gabinete subscrito pelo Prefeito 

Municipal, Sr. Irio Onélio de Rosso Em resposta ao Oficio nº 052/2015 esclarecendo sobre a 

ocupação irregular ocorrida em terreno municipal, chamado de conjunto habitacional Vila Nova que 

se deu em área urbana que, além de ser de risco, é caracterizada como área verde. Comunica-se o 

plenário Arquive-se. Of. nº 060/2015-SMECE/RBI subscrito pelo Secretário Municipal de 

Educação, Sr. José Almeri Lopes Dahmer Solicitando a indicação de dois vereadores, sendo um 

titular e um suplente para compor a Comissão de Estudos dos Planos de Carreira da Educação. Os 



72 

 

vereadores Irineu Ferreira Camilo e Nelço Bortoluzzi se auto indicaram para composição desta 

Comissão. Irineu F. Camilo como titular e Nelço Bortoluzzi como suplente. Aprovado por 

unanimidade Oficie-se como solicitado. Comunicado nº CM136259/2015 subscrito 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: Alimentação Escolar – EJA, no valor de R$ 312,00, 

Alimentação Escolar – ensino fundamental, no valor de R$ 7.302,00; Alimentação Escolar – AEE, 

no valor de R$ 1.120,00; Alimentação Escolar – pré-escola, no valor de R$ 4.130,00; Alimentação 

Escolar – creche, no valor de R$ 2.860,00; PNATE 002 - no valor de R$ 8.441,07; PNATE 002 - no 

valor de R$ 3.248,75; PNATE 002 - no valor de R$ 24.599,68; QUOTA 004 - no valor de R$ 

41.420,87. Comunica-se o plenário Arquive-se. O Vereador Daizi Camello requereu em plenário 

para que a respeito do Projeto de Lei nº 016/2015 autorizando o Poder Executivo Municipal a 

celebrar composição em processo judicial com o Município de Saudade do Iguaçu e dá outras 

providências para que volte para a pauta em regime de urgência, para haver tempo hábil de ser 

votado, sendo feito uma extra. O Sr. Presidente Anderson de Oliveira explicou que o Município de 

Rio Bonito do Iguaçu não teve resultado favorável neste processo judicial, disse que esta tramitando 

nesta Casa de Leis este projeto de lei para ser feito acordo com o Município de Saudade do Iguaçu, 

pois infelizmente não são os vereadores quem decidem, e a justiça decidiu por Saudade do Iguaçu. 

Pediu para que se todos os vereadores concordarem seja feito uma sessão extraordinária na próxima 

quinta-feira dia onze de junho do corrente ano, para discussão e votação do referido Projeto de Lei. 

O Sr. Presidente colocou em votação o requerimento do Vereador  Daizi Camello e a extraordinária 

para quinta-feira. Aprovado por unanimidade, convocado sessão extraordinária para Quinta-feira. 

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. Nada havendo em primeira discussão e votação, passa os trabalhos da ordem 

do dia da matéria de segunda discussão e votação. Deram entrada as seguintes matérias: 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. 

Aprovado por unanimidade Publique-se a Resolução. 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 Sr. Presidente Anderson de 

Oliveira explicou para a população presente, que o Tribunal de Contas não analisa se o prefeito 

desviou dinheiro ou não, ele analisa a prestação de contas, caso havendo alguma divergência o 

Tribunal de contas contesta. Disse que esta fazendo esta explicação, pois muitas vezes a população 

julga a rejeição das contas, pensando que isto significa que o Prefeito tenha se usurpado de dinheiro 

público, mais não é este o significado, frisou que fique bem explicado que os vereadores estão 

analisando o parecer técnico do Tribunal de Contas. O Sr. Presidente pediu para que o Procurador 

Jurídico Dr. Saviano Cericato explicasse o procedimento de votação. O Dr. Saviano frisou que 

como na sessão passada quem votar sim aprova o decreto e rejeita as contas, quem votar não rejeita 

o decreto e aprova as contas, explicou que para rejeitar o parecer do Tribunal de Contas é necessário 

no mínimo dois terços de votos de acordo com o Art. 155 Inciso I Alínea A do Regimento Interno. 

O Sr. Presidente convidou os Vereadores Milton R. da Silva e Nelço Bortoluzzi para 

acompanharem a contagem dos votos. O Dr. Saviano Cericato fez a contagem dos votos, sendo 

quatro votos pela aprovação do decreto e rejeição das contas e cinco votos reprovando o decreto e 
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aprovando as contas, explicou que como não atingiu os dois terços necessários para aprovação das 

contas, o Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2015 fica aprovado, rejeitando assim as contas do 

exercício financeiro de 2008. Publique-se o Decreto Legislativo. 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 Vereador Laertes Carador Moreira 

agradeceu aos votos favoráveis à aprovação das contas do exercício financeiro de 2008, e pediu 

para que o Procurador Jurídico Dr. Saviano Cericato explicasse o porquê de as contas de 

administrações anteriores devem passar pela aprovação do legislativo municipal pertinente, se 

independente do veredito, o tribunal de contas prevalece sobre sua decisão. Também lembrou a 

reintegração de posse realizada pelo Sr. Prefeito, sendo na sua opinião á posição seguida pelo Sr. 

Prefeito adequada e dentro da lei, ao contrario de nobres pares argumentam e cobram, pois a lei 

deve ser cumprida. O Vereador afirmou também que seus discursos a partir desta data serão 

rebatidos se tratando de opiniões que não seja ilibada, além de dois requerimentos para por ordens 

dentro da Casa de Leis. Em resposta ao nobre par, Dr. Saviano Cericato explicou ao Vereador 

Laertes Carador Moreira que de acordo com a Constituição Federal o Tribunal de Contas é um 

órgão consultivo de assessoramento das Câmaras, ou seja, a Câmara não é obrigada a seguir o que o 

Tribunal de Contas determina. Disse que quem aprova ou não as contas é a Câmara de Vereadores e 

que de acordo com o regimento não há necessidade de haver justificativa pela aprovação ou rejeição 

das contas, é uma questão meramente politica. O Vereador Laertes Carador Moreira frisou que 

entendeu mais que não foram bem estas as explicações feitas pelo Presidente. O Dr. Saviano 

indagou que está ali para fazer seu trabalho baseado na legalidade, doa a quem doer. O Vereador 

Milton Rodrigues da Silva agradeceu a presença de todos e destacou que os fatos ocorridos dão a 

impressão que é ano eleitoral, pois o próprio legislativo tem seus interesses, usou uma metáfora 

para dizer; “O gato que dá o tapa, esconde a mão”, referindo-se a fofocas e interesses politiqueiros. 

Destacou que existem pessoas que se declaram não serem candidatos, mas estão visitando os 

comércios dizendo ao contrario e na sua avaliação essas pessoas devem ter caráter e firmeza de 

cumprir com o que dizem. Avaliou que este tipo de postura deixa a população sem entender a 

verdadeira realidade, causando a desconfiança dos políticos com interesse real. Lembrou que em 

vários pronunciamentos seus, o mesmo já havia se declarado um pré - candidato, vindo á afirmar 

novamente este interesse. Alertou dizendo que este tipo de manifestação assusta as grandes 

lideranças do município causando certo desconforto, apontou que acontecem momentos que 

informações distorcidas acabam desestabilizando a Câmara de Vereadores causando intrigas e 

confundindo a população. Pediu para que o Sr. Presidente tivesse força e pulso para corrigir e 

manter a disciplina dentro da Casa de leis pois acontecimentos anteriores descredibiliza o 

legislativo. Destacou que estes fatos não podem interferir no presente, pois cada gestor que passou 

tem seus méritos e seus defeitos, mas cabe os políticos atuais melhorarem e contribuir com o 

melhor para o povo. O Vereador ainda destacou que houve boatos no município de políticos de alto 

escalão, dizendo que cada vereador estará recebendo trinta mil reais para aprovarem o referido 

projeto do ICMS do município de Saudade do Iguaçu, na sua avaliação este comentário serve para 

descredibilizar pequenos interesses de possíveis candidatos menores que interfiram em seus 

interesses. Lembrou também que no passado o mesmo havia dito ao então candidato Osmar Dias 

que seu voto não era para ele, mas votaria porque o candidato é o melhor dos piores que estavam 

disputando o pleito eleitoral. Nessa avaliação disse que é tempo de renovação e baseando-se no que 

disse anteriormente o mesmo pode ser o melhor dos piores. Disse que é parceiro para o dialogo e 

que sempre estará defendendo os interesses da população. Falou do povo que está enfrentando o 
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acampamento, disse de forma contundente que é parceiro contra tudo e contra todos se necessário 

for para defender aquele interesse. Explicou que graças á esse povo Rio Bonito do Iguaçu colheu 

investimentos e benefícios, pois  depende-se da Empresa Araupel o município estaria praticamente 

quebrado, tanto que muito pouco ou quase nada é oriundo desta empresa. Destacou uma noticia 

vinculada na radio do município onde o texto defende a empresa e acusa as lideranças de 

enganarem o povo que lá estão acampados, declarou que é um afronto á aquela população e 

considerou que a radio está contra também. O Vereador deu voto de repudio à direção da radio, pois 

lá existem filhos de assentados do município, os quais estão lutando por seus interesses. O Vereador 

Irineu Ferreira Camilo agradeceu a presença de todos, e pediu a população que sempre se façam 

presentes as sessões, pois sempre há projetos de extrema importância para o Município. Frisou que 

reforçando as palavras dos vereadores que o antecederam, que como vereador até hoje jamais pediu 

algo em troca pelo voto, e que jamais irá sujar o seu nome pela troca de favores, disse que entrou 

com as mãos limpas e se Deus quiser sairá da mesma forma. Indagou que estão estudando muito a 

respeito do Projeto do ICMS, e que não terá alternativa a não ser colocar em votação o referido 

Projeto, e se a população estiver com qualquer duvida é só procurar os mesmos, ou o Procurador 

Jurídico para esclarecer estas duvidas. Disse que a respeito da Vila Nova, como disse o vereador 

que o antecedeu, é preciso fazer tudo pelo certo, mais não pode deixar de mostrar sua indignação, 

pois quando houve um tumulto na Prefeitura, que o pessoal da Vila Nova, montou uma comissão e 

foi até o Executivo, os mesmos disseram que não entraram com reintegração de posse, e agora de 

acordo com o ofício, eles confirmam que foi o Executivo quem entrou com o processo para 

reintegração de posse da área, deveriam ter dito a verdade para a população. Colocou-se a 

disposição da população e agradeceu ao Presidente pelo espaço. O Vereador Jucimar Périco 

agradeceu a população presente e parabenizou o Sr. Elidio Zoca, pela organização do Campeonato 

que ocorreu neste final de semana na Comunidade de Pinhalzinho, parabenizou também o pessoal 

da Comunidade, ao Vereador Irineu F. Camilo que esteve presente ajudando na premiação e ao 

pessoal da Secretaria de Esportes.  O Vereador Daizi Camello agradeceu a presença de todos e 

agradeceu aos Vereadores pela aprovação de seu requerimento, mostrando assim sua preocupação. 

O Vereador Anderson de Oliveira esclareceu ao publico presente a situação ICMS e dos tramites 

que representam interesses ao município. Disse que o município perdeu em duas estancias judicias, 

lembrou que no ano de mil novecentos e noventa e seis um acordo foi realizado entre os municípios 

de Rio Bonito do Iguaçu e Saudade do Iguaçu  para que o valor bloqueado fosse recebido também 

pelo município. Em dois mil e quatro Rio Bonito do Iguaçu recebeu quatro milhões de reais, este 

valor foi anulado pela justiça  a qual decretou devolução de dinheiro de mais de dez milhões de 

reais. Entre as circunstancias atuais está decisão em favor de Saudade do Iguaçu fará com que Rio 

Bonito do Iguaçu tenha que devolver aproximadamente dez milhões de reais. Diante de todo o 

processo os Vereadores estão trabalhando para que este prejuízo não venha a ocorrer, apesar de que 

a justiça já decidiu ganho de causa para o município vizinho e diante das alternativas, caberá definir 

a melhor para Rio Bonito do Iguaçu. Como não houve mais manifestação o Sr. Presidente declarou 

encerrada a presente sessão convocando todos os Vereadores para a sessão extraordinária do dia 

onze 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.  

 

 

 
 


