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      Município de Rio Bonito do Iguaçu  

                     Estado do Paraná 

                                                              6ªLegislatura 

2ª Sessão Legislativa 

17ª Sessão Ordinária  

ATA Nº 021/2014 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos nove 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 019/2014 subscrito pelo Prefeito Municipal, Sr. Irio Onélio de 

Rosso encaminhando em Regime de Urgência o Projeto de Lei nº 015/2014 que Autoriza o Poder 

Executivo municipal a firmar convenio com o Consórcio Intergestores Paraná Saúde 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 020/2014 subscrito pelo Prefeito Municipal, Sr. Irio Onélio de 

Rosso encaminhando em Regime de Urgência o Projeto de Lei nº 016/2014 que Autoriza o 

Executivo municipal a efetuar abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento de 2014 e dá 

outras providências. O Vereador Irineu F. Camilo colocou-se favorável ao projeto mais solicitou ao 

Sr. Presidente a possibilidade de acompanhamento do jurídico da casa, tendo em visto a forma de 

tramitação do projeto. O Sr. Presidente colocou em apreciação o pedido do nobre par onde foi 

acatado sua solicitação. O Projeto foi aceito pela entrada, e aprovado por unanimidade em regime 

de urgência. Encaminha-se para o parecer do Dr. Saviano Cericato. Mensagem nº 021/2014 
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subscrito pelo Prefeito Municipal, Sr. Irio Onélio de Rosso encaminhando em Regime de Urgência 

o Projeto de Lei nº 017/2014 que desafeta do uso comum imóvel de propriedade do Município para 

fins de interesse social. O Vereador João L. Bovino pediu ao nobres pares para que seja quebrado o 

regime de urgência para que tenha mais tempo para estudar o referido e devido a importância do 

terreno em discussão, haja vista outras necessidades que futuramente poderão ser instaladas nos 

terrenos. O Vereador Laertes. C. Moreira entendeu a opinião do Vereador João mas considerou que 

o regime de urgência deveria ser respeitado diante do interesse do executivo em dar continuidade ao 

plano de construção das casas. O Vereador Anderson de Oliveira justificou que mesmo com o prazo 

de em regime de urgência será suficiente para estudo do projeto, disse que o recesso esta breve e 

considerando que o projeto é complementação do terreno do Cieslaki seria importante deixar o 

mesmo em regime de urgência. O Vereador Irineu F. Camilo manifestou-se a favor diante da 

explanação no nobre par, entendeu que se tratando de complementação é importante dar seguimento 

haja vista que o prazo para a provação é de trinta dias , suficientes para dar o veredito. Diante das 

argumentações o Sr. Presidente condicionou a instalação das Comissões de Legislação, Justiça e 

Redação e Urbanismo viação,Obras e Serviços públicos. Justificou que diante do prazo o 

acompanhamento do Vereador Jucimar Périco da segunda comissão agilizará o desfecho dos 

relatórios. Aceito pela entrada, e aprovado por unanimidade em regime de urgência. Encaminha-se 

para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Urbanismo, Viação, Obras e 

Serviços Públicos, para o parecer sobre sua legalidade e constitucionalidade. Ofício 107/2014 

subscrito pelo Prefeito Municipal, Sr. Irio Onélio de Rosso em resposta ao ofício nº 046/2014 

originado do Pedido de Informação nº 003/2014. Comunica-se o plenário, arquiva-se. Ofícios nº 

Ref.: 003369/MS/SE/FNS, 004966/MS/SE/FNS, 008976/MS/SE/FNS,  008977/MS/SE/FNS, 

008978/MS/SE/FNS,  016877/MS/SE/FNS, 020872/MS/SE/FNS e 020873/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 Núcleos de Apoio a Saúde da 

Família, competência 04/2014, no valor de R$ 12.000,00; Pagamento de Programa de Melhoria do 

Acesso e da Qualidade – PMAQ (RAB-PMAQ-SM), competência 01/2014, no valor de R$ 

3.900,00; Pagamento de PAB Fixo, competência 05/2014, no valor de R$ 30.625,00; Pagamento de 

Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS) parte FNS, competência 03/2014, no valor de 

R$ 804,36; Pagamento de Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS) parte FNS, 

competência 02/2014, no valor de R$ 804,36; Pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica 

Básica, competência 04/2014, no valor de R$ 6.426,43; Pagamento de Aperfeiçoamento do Sistema 

Único de Saúde (SUS) parte FNS, competência 01/2014, no valor de R$ 804,36; Pagamento de 

Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS) parte FNS, competência 04/2014, no valor de 

R$ 804,36. Comunica-se o plenário, arquiva-se. Comunicados nº CM106567/2014 subscrito pelo 

Ministério da Educação – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação informando a seguinte 

liberação de recurso financeiro destinado a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação: PDDE Estrutura 001 - no valor de R$ 8.300,00. Comunica-se o 

plenário, arquiva-se. Requerimento nº 002/2014 subscrito pelos Vereadores João Laerte Bovino, 

Laertes Carador Moreira e Irineu Ferreira Camilo o qual requer seja incluído na Ordem do Dia da 

presente sessão (09/06/2014) para apreciação e votação o Substitutivo ao Projeto de Lei 

Complementar nº 1/2014 que Reestrutura o plano de cargos e vencimentos dos servidores do Poder 

Executivo Municipal de Rio Bonito do Iguaçu e dá outras providencias. Aceito pela entrada, 

encaminha-se para discussão única e votação. Parecer nº 023/2014 subscrito pela Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação, favorável a tramitação do Projeto de Lei nº 014/2014. Aceito pela 
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entrada, anexa-se ao referido projeto de lei. Nada mais havendo na matéria de expediente, 

encaminha-se para matéria de segunda discussão e votação. Deu entrada a seguinte matéria. 

Requerimento nº 002/2014 subscrito pelos Vereadores João Laerte Bovino, Laertes Carador 

Moreira e Irineu Ferreira Camilo o qual requer seja incluído na Ordem do Dia da presente sessão 

(09/06/2014) para apreciação e votação o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 1/2014 

que Reestrutura o plano de cargos e vencimentos dos servidores do Poder Executivo Municipal de 

Rio Bonito do Iguaçu e dá outras providencias. O Sr. Presidente destacou o processo e estudo do 

projeto em votação, disse que houve interação de todos os Vereadores na discussão e avaliação do 

mesmo, onde chegou ao mínimo de vagas pertinentes e necessárias para dar continuidade ao 

projeto, disse que este ato demonstra que os Vereadores estão fazendo sua parte e cabe ao executivo 

dar valor a Câmara de Vereadores pois sem ela nada acontece. Lembrou que o próprio secretário da 

saúde o procurou e solicitou a aprovação das vagas para não perder recursos, mas segundo o Sr. 

Presidente o recurso já havia sido perdido e como o projeto veio extrapolado  e com pedidos de 

vaga além do necessário foi primordial a cautela dos Vereadores em aprovar nesta ação o que 

realmente é de interesse para o município. O Vereador Laertes C. Moreira afirmou que o tempo de 

avaliação do projeto foi dentro do esperado e afirmou que se houve atraso não partiu dos 

Vereadores. O Vereador Irineu F. Camilo atribui o projeto ao pedido de professoras referente à 

carga horária, o mesmo pediu para que aas mesmas procurassem o jurídico da prefeitura para 

esclarecer e incluir no referido, mas diante da falta de relevância pelas professoras e qualquer 

parecer por parte do jurídico da prefeitura, colocou-se favorável ao projeto. Aprovado por 

unanimidade, inclui-se na ordem do dia. 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 014/2014 de autoria do Sr. Prefeito Municipal que Autoriza o Executivo 

municipal a efetuar abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento de 2014 e dá outras 

providências. O Vereador Irineu F. Camilo informou que a abertura de Crédito inviabilizará o 

planejamento onde está no plano de execução das seguintes obras; capela mortuária, pavimentação 

da secretária de agropecuária, complementação de pavimentação de estradas rurais, construção da 

sede do conselho tutelar e a conclusão do centro do idoso, o Vereador disse que estes são alguns 

itens que são de mais relevâncias. Concorda em aprovar o referido projeto diante da suplementação 

salarial dos funcionários, mas afirmou que é problemático está ação pois noventa por cento deste 

recurso é para folha e não para investimentos. O Vereador Laertes C. Moreira pediu explicações ao 

jurídico por não ter entendido o processo do projeto. O Dr. Saviano Cericato explicou que estes 

recursos são desvinculados de uma secretária e destinadas para este fim, simplificou que há apenas 

a capitação financeira de um lugar para suprir outro. O Vereador Oséias de Oliveira colocou-se 

favorável ao projeto, mas indagou sua colocação diante dos acontecimentos climáticos do final de 

semana que comprometeu grande parte das estradas e pontes, apontou dizendo que este 

remanejamento é normal nas administrações, mas alertou que não falte recurso para ajudar e 

resolver estes problemas citados. O Vereador Daizi Camello pediu ao Sr. Presidente se estás obras 

não seriam feitas ainda este ano devido o remanejamento. O Vereador Anderson de Oliveira 

esclareceu que o valor citado é apenas previsão, disse que a construção ou á realizações das obras 

não seria especificamente realizadas, apenas estavam em previsão de gastos. O Sr. Presidente 

sabatinou a equipe da prefeitura onde encaminharam o projeto novamente nas ultimas estâncias, 

disse que o aumento de funcionários no decorrer dos últimos anos está comprometendo o 

funcionamento da prefeitura em geral, avaliou que o desprendimento de realizar algumas obras não 

passou de meras promessas eleitoreiras, e claramente o povo ira ver qual foi a verdadeira intenção. 
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Pediu apenas que está ação não comprometa a realização dos serviços emergências e os serviços 

essenciais do município. O Vereador Nelço Bortoluzzi avaliou falta de gestão, pois deixar de 

estruturar o município para pagar a folha é sinal que o dinheiro não foi bem aplicado, 

comprometendo o crescimento e atendimento da população. Aprovado por unanimidade, 

encaminha-se para segunda discussão e votação. Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 

1/2014 que Reestrutura o plano de cargos e vencimentos dos servidores do Poder Executivo 

Municipal de Rio Bonito do Iguaçu e dá outras providencias. 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. 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, faça-se a lei. Projeto de Lei nº 013/2014 de autoria 

do Sr. Prefeito Municipal que Autoriza o Executivo municipal a efetuar abertura de Crédito 

Adicional Suplementar no Orçamento de 2014 e dá outras providências. Aprovado por 

unanimidade, faça-se a lei. 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, faça-se a 

lei. Nada mais havendo na matéria de segunda discussão e votação, passa-se para matéria de terceira 

discussão e votação. Nada havendo na matéria de terceira discussão e votação o Sr. Presidente 

passou para a palavra livre. Dando inicio o Vereador Laertes C. Moreira agradeceu a presença do 

publico e relembrou a discussão das vagas aprovadas anteriormente na pauta, disse que foi 

analisado e diante da real necessidade de profissionais na área o mesmo foi aprovado, disse que 

mesmo com há estás orientações de cargos o valor gasto com a folha de pagamento está 

praticamente no limite, é chagada a hora de avaliar cada setor e ver de fato as necessidades de tantos 

funcionários. Destacou os estragos causados pela chuvas do final de semana, onde será fundamental 

o trabalho imediato do governo municipal, para aliviar os problemas emergenciais. A ajuda do 

governo do estado deverá ser primordial haja vista os estragos e a falta de condições que o 

município se encontra. O Vereador Nelço Bortoluzzi agradeceu a presença do publico, falou da sua 

visita ao órgão DNIT juntamente com o Vereador Laertes Moreira cujo o intuito foi protocolar um 

oficio referentes as lombadas e radares eletrônicos em trechos com índice de acidentes altíssimos. 

Complementou dizendo que o corpo técnico do departamento estão finalizando as avaliações de 

pedidos e que em breve iniciarão a revitalização da rodovia. O Vereador lembrou que na 

oportunidade trouxeram o oficio com a liberação da cascalheira próximo a BR e próximo 

propriedade do Sr. Mindão, cujo o Sr. Prefeito tinha protocolado à algum tempo para cascalhar 

estradas do assentamento. Destacou os problemas causados pelas chuvas onde pediu ao executivo 

atenção nas estradas com maior movimento, justificou que estás estradas é de suma importância 

para os agricultores, disse que ficou surpreso com o movimento e a quantidade de produtos que são 

retirados do município. Disse que a união de todos fará a diferença nesta recuperação. O Vereador 

Daizi Camello disse que participou de uma reunião com o Sr. Prefeito onde foi dividido cinco 

frentes para vistoriar e avaliar as perdas e estragos no município. Esta avaliação dará a dimensão 

dos valores que deverão ser gastos na recuperação das estradas, pontes e bueiros. O Vereador Irineu 

F. Camilo destacou a responsabilidade dos órgão públicos, mas pediu que o executivo principal 

responsável não abaixe a cabeça não fique só lamentando as perdas pois já havia dificuldade no 

passado e agora é momento de fortalecer e encarar com sabedoria e ajudar a população que mais 
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necessita.  O Vereador Anderson de Oliveira disse participou da reunião com o Sr. Prefeito e 

responsáveis da Secretária de Viação, e segundo o nobre par a prioridade é dar acesso as famílias 

que estão isoladas e na sequencia tratar dos pontos mais críticos. O Vereador pediu aos nobres pares 

para ajudar na informação de lugares ou regiões que tenham mais conhecimento, caso haja 

necessidade imediata para informar a prefeitura para poderem tomar as devidas providencias. O 

Vereador Oséias de Oliveira falou do estrago geral, mas destacou muitos bueiros dentro do 

assentamento cujo a necessidade para resolver será  a construção de pontes,devido o tamanho do 

estrago, frisou que o trabalho de meses não se resolve em semanas. O Vereador Jucimar Périco 

disse que sua região houve bastante estrago, varias pontes e bueiros foram destruídas e acredita que 

com o apoio de todos as coisas voltaram ao seu normal. O Vereador João L. Bovino alertou a 

administração sobre os acontecidos, disse que neste momento a falta de secretário na pasta da 

viação será complicado, apontou que apenas uma pessoa cuidando de três secretarias como está 

acontecendo não  conta de cuidar de nenhuma, pois cada uma tem sua particularidade e problemas. 

O Vereador destacou que o secretário de viação deve acompanhar a todo o momento o trabalho nas 

frentes de serviço. Aconselhou que o executivo nomeie o mais rápido possível um responsável para 

não atrasar ainda mais os serviços de recuperação das estradas,pontes e bueiros.  O Vereador 

parabenizou aos organizadores do jantar no pavilhão da Igreja Santo Antônio de Pádua onde 

inúmeras empresas  se apresentam, mostrando  seus produtos e valorizando o comercio local, mas 

para o Vereador houve um comentário no final do desfile onde o assessor de comunicação do Sr. 

Prefeito estava apresentando o desfile, disse para o  publicou presente, para comprar no comercio 

local, por que ali tinha opções e desta forma valorizaria o município. O nobre par achou meio 

estranho, pois o assessor diz para as pessoas comprar no município, mas o próprio prefeito faz 

noventa por cento de compras em outras cidades ou seja em casa de ferreiro espeto de pau, para o 

povo de Rio Bonito do Iguaçu serve mas para a equipe do Sr. Prefeito não. Por fim o Sr. Presidente 

destacou a sessão passada onde o plenário lotou de pessoas revindicando ajuda e apoio, disse que 

foi solidário em atender estes pedidos tanto que cedeu a tribuna livre para um representante expor 

suas reivindicações. O Sr. Presidente entendeu que houve todos os tipos de interesse na 

apresentação da pauta de reivindicações, avaliou a importância em absorver os verdadeiros 

interesses gerais da população e não direcionamentos políticos. O Sr. Presidente pediu aos nobres 

pares que tenham maturidade nestas avaliações, pois todos tem interesses em querer ajudar, mas 

poucos tem um posicionamento serio e com objetivos voltado para o povo. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


