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      Município de Rio Bonito do Iguaçu  

                     Estado do Paraná 

                                                              6ªLegislatura 

2ª Sessão Legislativa 

18ª Sessão Ordinária  

ATA Nº 022/2014 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos dezesseias 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 022/2014 subscrita pelo Prefeito Municipal, Sr. 

Irio Onélio de Rosso encaminhando em Regime de Urgência o Projeto de Lei nº 018/2014 que 

Autoriza o Executivo municipal a efetuar abertura de Crédito Adicional Especial 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. Convite subscrito pela Secretária Municipal de Assistência Social, 

Sra. Andrelina de Rosso convidando os senhores vereadores para participarem da caminhada do dia 

mundial do combate a violência contra o idoso a realiza-se no dia 18 de junho, com saída as 13:30 

horas do Ginásio de Esportes Alessandro Bovino até a praça da Prefeitura Municipal. Comunica-se 

o plenário, arquiva-se. Ofícios nº Ref.:000636/MS/SE/FNS, 000637/MS/SE/FNS, 

005144/MS/SE/FNS, 014560/MS/SE/FNS, 016747/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 aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS) parte 
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ANVISA, competência 02/2014, no valor de R$ 195,64; Pagamento de aperfeiçoamento do Sistema 

Único de Saúde (SUS) parte ANVISA, competência 01/2014, no valor de R$ 195,64; Pagamento de 

Programa Nacional de Qualificação de Assistência Farmacêutica (QUALIFAR-SUS), competência 

01/2014, no valor de R$ 6.000,00; Pagamento de aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) parte ANVISA, competência 04/2014, no valor de R$ 195,64; Pagamento de 

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

de R$ 195,64. Comunica-se o plenário, arquiva-se. Informativo subscrito pela Câmara dos 

Deputados informando Recursos do Orçamento da União pagos ao Município de Rio Bonito do 

Iguaçu, no período de janeiro a abril de 2014, sendo R$ 59.127,71 destinado ao Fundo Municipal de 

Assistência Social, R$ 298.578,62 destinado ao Fundo Municipal de Saúde e R$ 118.785,22 ao 

Município de Rio Bonito do Iguaçu, totalizando R$ 476.491,55.  Já os valores empenhados no 

mesmo período totalizaram R$ 185.204,16. Comunica-se o plenário, arquiva-se. Solicitação nº 

017/2014 subscrito pelo Vereador Irineu Ferreira Camilo o qual solicita para que seja executada por 

parte do órgão responsável do Executivo Municipal a construção de uma boca de lobo, em frente ao 

Supermercado Econômico. Aceito pela entrada, encaminha-se para matéria de discussão únia e 

votação. Parecer subscrito pelo Procurador Jurídico em análise quanto a legalidade do município 

firmar convenio com consórcios intermunicipais, devido uma consulta formulada a esta assessoria 

jurídica pelo plenário sobre eventual autorização concedida ao Poder Executivo Municipal para 

abrir crédito adicional especial no programa do Município de Rio Bonito do Iguaçu, com intento 

final de firmar convenio com o Consórcio Intergestores Paraná Saúde, visando adquirir 

medicamentos com valores mais baixos, devido ao volume de compras do consórcio, ocasionando 

economia para as finanças públicas. Aceito pela entrada, anexa-se ao referido projeto de lei. Parecer 

nº 024/2014 subscrito pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação favorável a tramitação do 

Projeto de Lei nº 015/2014. Aceito pela entrada, anexa-se ao referido projeto de lei. Parecer nº 

025/2014 subscrito pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação favorável a tramitação do 

Projeto de Lei nº 016/2014. Aceito pela entrada, anexa-se ao referido projeto de lei. Parecer nº 

026/2014 subscrito pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação favorável a tramitação do 

Projeto de Lei nº 017/2014. 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 017/2014 subscrito pelo Vereador Irineu Ferreira Camilo o qual 

solicita para que seja executada por parte do órgão responsável do Executivo Municipal a 

construção de uma boca de lobo, em frente ao Supermercado Econômico. Aprovado por 

unanimidade, oficie-se como solicitado. Nada mais havendo na matéria de discussão única e 

votação, passa-se para matéria de primeira discussão e votação. Deu entrada as seguintes matérias:  

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. Aprovado por unanimidade, 

encaminha-se para segunda discussão e votação. 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. Aprovado por unanimidade, encaminha-se para segunda discussão e votação.  

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

fins de interesse social. O Vereador Irineu F. Camilo colocou-se favorável ao projeto mas destacou 

a falta de planejamento do executivo, disse que o programa Minha Casa Minha Vida é muito bom 

mas a forma que estão fazendo deixa efeitos colaterais irreversíveis. Justificou a instalação 

desordenada de casas cujo o objetivo seria ter um planejamento para outros benefícios pudessem ser 

aplicados no mesmo conjunto, mas da forma que está, será difícil no futuro atender separadamente 
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moradores que sejam contemplados com novos programas. O Vereador João L. Bovino disse que é 

favorável, mas sabatinou a atitude do executivo quando foi procurado pela empresa, que hoje 

contribuiu com a instalação dessas terrenos onde o mesmo deu pouca atenção. Justificou que a 

administração deveria dar mais apoio para as empresas que queiram ver o crescimento do município 

e não tratar com indiferença ou até mesmo torcer que as coisas não deem certo. O Vereador 

concluiu enfatizando que a falta de apoio prejudica o desenvolvimento e da forma que foi, provou 

que a administração atual não pensa no futuro do município. O Vereador Laertes C. Moreira avaliou 

que as palavras do nobre par tem fundamento, mas entendeu que muitas prioridades tinham no 

momento, disse que a administração estava ajudando na medida do possível, mas que a pressa da 

empresa era maior e por isso acorreu estes desencontros. O Vereador Anderson de Oliveira explicou 

que a empresa que constituiu o loteamento tem por lei obrigação de ceder trinta por cento de área 

para que possa abrir um novo loteamento, entendeu a colocação do nobre par mas avaliou que no 

momento que a empresa solicitou as maquinas as mesmas estavam recuperando estradas e outros 

serviços de emergência e na sua avaliação seria importante não deixar estes serviços por a 

administração seria cobrada pela população está troca de serviço. Aprovado por unanimidade, 

encaminha-se para segunda discussão e votação. Nada mais havendo em primeira discussão e 

votação, passa-se para matéria de segunda 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. Aprovado por unanimidade, faça-se a lei. Substitutivo ao Projeto de Lei 

Complementar nº 001/2014 de autoria do Sr. Prefeito Municipal 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, faça-se a lei. 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 para a palavra livre. Dando inicio o Vereador Laertes C. Moreira destacou a 

reunião o qual participou junto com o Sr. Prefeito sobre a liberação do cascalho na BR 158 pelo 

DNIT, disse que foi regulamentado pelo IAP e será de grande ajuda para a recuperação das estradas. 

O Vereador Irineu F. Camilo destacou a sua participação em uma reunião no Sindicato dos 

Trabalhadores onde a pedido dos mesmos foi repassado informações sobre o Programa Nacional de 

Habitação Rural, disse que o programa é bom  e vale a atenção dos nobres pares. Destacou a 

participação dos atletas do taekwondo de Rio Bonito do Iguaçu na cidade de Matinhos onde 

aconteceu a etapa paranaense desta modalidade. Disse que os atletas estão se esforçando para levar 

o nome do município em destaque nestas competições, mas apontou a falta de incentivo do próprio 

município, onde teve atletas de Rio Bonito do Iguaçu participando por outras cidades, lamentou e 

pediu atenção da administração pois acredita no potencial destes jovem afirma o Vereador. Não 

havendo manifestação de outros Vereadores o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão, 

convocando todos os vereadores para a sessão ordinária para o dia vinte e quatro 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.  

 

 

 

 

 

  
 


