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      Município de Rio Bonito do Iguaçu  

                     Estado do Paraná 

                                                              6ªLegislatura 

2ª Sessão Legislativa 

19ª Sessão Ordinária  

ATA Nº 023/2014 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e quatro 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: Ofícios nº Ref.: 007151/MS/SE/FNS subscrito pelo 

Ministério da Saúde – Fundo Nacional de Saúde informando liberação de recurso financeiro do 

Fundo Nacional de Saúde, para Pagamento de PAB Fixo, competência 05/2014, no valor de R$ 

30.625,00. Comunica-se o plenário, arquiva-se. Solicitação nº 018/2014 subscrito pelo Vereador 

Laertes Carador Moreira o qual solicita para que seja executada a construção de boca de lobo e 

colocação de manilhamento na entrada da Avenida Brasil, cruzamento com a Rua Dr. Carmosino 

Vieira Branco, nas proximidades da Casa do Colono, margeando a BR 158 – Município de Rio 

Bonito do Iguaçu. Aceito pela entrada, encaminha-se para discussão única e votação. Parecer nº 

027/2014 subscrito pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação favorável a tramitação do 

Projeto de Lei nº 018/2014. Aceito pela entrada, anexa-se ao referido projeto de lei. Parecer nº 

028/2014 subscrito pela Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização favorável ao mérito do 

Projeto de Lei nº 009/2014, com emenda anexa que Altera dispositivos do Artigo 36 (Incisos III, V 

e § 2º do Inciso IX) da LDO. Aceito pela entrada, anexa-se ao referido projeto de lei. Nada mais 
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havendo na matéria de expediente, passa-se para matéria de discussão única e votação. Deu entrada 

a seguinte matéria: Solicitação nº 018/2014 subscrito pelo Vereador Laertes Carador Moreira o qual 

solicita para que seja executada a construção de boca de lobo e colocação de manilhamento na 

entrada da Avenida Brasil, cruzamento com a Rua Dr. Carmosino Vieira Branco, nas proximidades 

da Casa do Colono, margeando a BR 158 – Município de Rio Bonito do Iguaçu. Aprovado por 

unanimidade, oficie-se como solicitada. Nada mais havendo na matérias de discussão única e 

votação, passa-se para matéria de primeira discussão e votação. Deu entrada a seguinte matéria: 

Projeto de Lei nº 018/2014 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. 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 009/2014 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 2015 e dá outras providências. Aprovado 

por unanimidade, faça-se a lei. Projeto de Lei nº 015/2014 de autoria do Sr. Prefeito Municipal que 

Autoriza o Poder Executivo municipal a firmar convenio com o Consórcio Intergestores Paraná 

Saúde e dá outras providências. O Jurídico da Casa Dr. Saviano Sericato solicitou ao Sr. Presidente 

para os projetos de lei 015/2014 e 016/2014 que estão em segunda votação retorne a para a 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Justificou que parte do parecer não foi concluso e para 

não proceder com falta no conteúdo do projeto o mesmo entendeu que será necessário concluir seu 

parecer para que seja votado na sessão seguinte. Diante da explanação do Jurídico o Sr. Presidente 

colocou em votação o seu pedido sendo aceito por todos os Vereadores. Projeto de Lei nº 016/2014 

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. Encaminhado para a 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de Lei nº 017/2014 de autoria do Sr. Prefeito 

Municipal que Desafeta do uso comum imóvel de propriedade do Município para fins de interesse 

social. 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 em 

terceira discussão e votação, passa-se para a palavra livre. Dando início o Vereador Irineu f. Camilo 

informou aos Nobres Pares sobre o leilão realizado na tarde deste dia e destacou a pouca procura de 

compradores. Disse que setenta por cento dos bens oferecidos foi vendido, objetivou detalhando 

que muitos não tiveram o valor almejado pelo executivo mais que foi pertinente os valores pagos, 

sendo que foi arrecadado cerca de cento e vinte mil reais. Frisou que este valor deverá ser 

depositado em conta especifica e que é importante todos os Vereadores saber seu destino para que 

possam acompanhar se o recurso será bem aplicado. O Vereador destacou também a procura de 

vários munícipes onde reclamaram sobre a falta de atendimento do Posto de Saúde no setor de 

entrega de remédio. O Vereador relatou que diante das reclamações esteve no local e verificou que a 

profissional que responde pela pasta estava de licença para tratamento de saúde. Disse que entende 

a situação da servidora mas não admitiu deixar um setor tão importante  sem profissional, pois 

muitos necessitam de remédios controlados e somente um profissional da área que pode fazer essa 

entrega. O Vereador Oséias de Oliveira disse que também foi verificar está situação e segundo a 

equipe do posto de saúde lhe informou que um o responsável da área já foi contratado. O Vereador 

João L. Bovino lamentou o acidente onde vitimou uma vida na ponte do rio do meio, está que foi 

levada pelas ultimas chuvas que atingirão o município, agradeceu a Deus ao menos por haver quatro 

pessoas no veículo e pela proporção apenas uma pessoa ter falecido. Falou também dos 
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atendimentos nas estradas secundárias onde muitos produtores estão praticamente sem acesso 

devido aos defeitos que as chuvas proporcionaram nestas estradas. Destacou dizendo que muitas 

vezes as maquinas passam próximas à estas propriedades e fazem de conta que não veem o serviço. 

O Vereador destacou que ira fazer um, oficio especial ao secretário da viação para saber o porque 

que as maquinas passam na frente de algumas propriedades e sabedores dos problemas não atende, 

salientou que estes produtores recolhem seus impostos e tem o mesmo direito que todos do 

município. O Vereador Nelço Bortoluzzi também lamentou o acidente acorrido na ponte do rio do 

meio e destacou a dificuldade que o chefe de obras daquela região está sofrendo com o poucos 

maquinários na frente de serviço. Disse que se estivesse mais um pá carregadeira seria possível 

adiantar e desafogar boa parte dos serviços, haja vista a grande demanda de problemas que a chuva 

causou. Por fim o Sr. Presidente destacou todos os acontecimentos no município, disse que o 

acidente foi lamentável, mas outras perdas como lavouras, bens, estradas e bueiros, trouxe bastante 

prejuízos para o município em geral. O Trabalho que a Câmara de Vereadores vem fazendo nos 

últimos dezoito meses foi direcionada para atender a população. Explicou que todos os atos e 

votações que aconteceu dentro da Casa de Leis foi para beneficiar o povo, pois o executivo 

mandava os projetos e os Vereadores aprovavam sempre pensando em não prejudicar o 

planejamento  da administração. Os projetos que não foram aprovados foram aqueles que  não era 

de encontro com os interesses da população. O fator predominante se destacou nas ações do 

executivo, se o mesmo não conseguiu deslanchar com seus programas, estes não foram por causa 

dos Vereadores. O interesse do Legislativo foi aproximar-se do Executivo quebrando anos de 

desconforto e brigas que antigos gestores da pasta tinham com ex prefeitos, por problemas políticos 

ou até mesmo pessoais e assim o Sr. Presidente afirmou que trabalhou e trabalha pensando em não 

prejudicar as ações do executivo, contando que o mesmo cumpra com suas obrigações. Com 

surpresa o Sr. Presidente destacou uma reportagem de um jornal de circulação regional onde 

acusações foram feitas de maneiras fúteis e sem justificativas. Primeiramente desmoralizou e 

condenou o trabalho do executivo de Rio Bonito do Iguaçu, citando má administração e 

comprometimento no setor financeiro do município, depois estendeu apontando o Atual Presidente 

no caso Sr. Milton R. da Silva de ser complacente nas atitudes do executivo, além de ridicularizar 

gastos em diárias fora dos padrões. O Sr. Presidente ficou perplexo diante da matéria, disse que 

existe interesses maldosos e sem escrúpulo por parte deste jornal. Justificou que as diárias que são 

reiteradas junto aos Vereadores e sua pessoa é amparada por lei e se faz necessário para que os 

Vereadores possam participar de cursos para aprender e saber das leis e diretrizes que a cada vez o 

Governo Federal e Estadual  impõe  para os Municípios e Câmara de Vereadores. Disse que é claro 

estas providencias pois de outra forma os Vereadores não saberiam interpretar e discernir assuntos 

que são de competências do Legislativo. O Sr. Presidente entendeu que o referido jornal está 

tentando confundir o trabalho dos Vereadores, pois a poucos meses atrás, este mesmo jornal 

pressionou o executivo para que o mesmo pudesse ser o jornal oficial deste município, mas quando 

o projeto chegou ao conhecimento dos nobres pares os mesmos avaliaram e entenderam que não era 

essencial os serviços deste jornal. Justificou primeiramente que o jornal é diário e devido a 

demanda de informações da Prefeitura não havia dados suficientes para ser diário, além o valor que 

seria repassado era mais que o dobro pago ao jornal que presta este tipo de serviço atual e por fim o 

jornal que está atendendo a Prefeitura Municipal é de Rio Bonito do Iguaçu e emprega pelo menos 

oito pessoas diretamente e esses fatores foi predominante na decisão dos Nobres Pares em 

desaprovar o projeto que iria beneficiar apenas o jornal interessado. O Sr. Presidente fez 

comentários direcionados aos meios de comunicações, pois são eles que levam as noticias e 
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informam a população dos trabalhos dos meios públicos, mas no momento que são barrados na 

situação financeira, partem com acusações ardilosas com intuito de criar mal estar entre os políticos 

e a população, mas  na verdade são os primeiros a colocar preços absurdos para tentar levar 

vantagem através da comunicação. O Sr. Presidente lamentou o fato, disse que os Vereadores não 

tem cabresto, todos tem total liberdade e direito de escolher o melhor para seu povo, mas se tiver 

irregularidades de algum gestor, cabe a justiça tomar as providencias e não simplesmente rifar 

informações comprometendo a credibilidade de um município. Sr. Presidente declarou encerrada a 

presente sessão, convocando todos os Vereadores para a sessão ordinária para o dia trinta 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.  

 

 

 

 

 

 

 

  
 


