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      Município de Rio Bonito do Iguaçu  

                     Estado do Paraná 

                                                              6ªLegislatura 

2ª Sessão Legislativa 

20ª Sessão Ordinária  

ATA Nº 024/2014 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos trinta 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: Comunicados nº CM125092/2014, CM125093/2014, 

CM149650/2014, CM149651/2014, CM149652/2014, CM149653/2014, CM149654/2014. 

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, respectivamente: Alimentação Escolar – pré-

escola, no valor de R$ 3.830,00; Alimentação Escolar – creche, no valor de R$ 2.320,00; 

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

1.370,00; Alimentação Escolar – ensino fundamental, no valor de R$ 14.652,00;  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; PNATE 003 - no valor de 

R$ 6.994,21; PNATE 003 - no valor de R$ 25.181,98; PNATE 003 - no valor de R$ 2.865,78; 

QUOTA 004 - no valor de R$ 36.309,92; PDDE Qualidade 001 - no valor de R$ 20.000,00; PDDE 

Estrutura 001 - no valor de R$ 6.500,00; PDDE Estrutura 001 - no valor de R$ 6.500,00; PDDE 
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Estrutura 001 - no valor de R$ 6.500,00; PDDE Estrutura 001 - no valor de R$ 6.500,00; PDDE 

Estrutura 001 - no valor de R$ 7.500,00. Comunica-se o plenário, arquiva-se. Solicitação nº 

019/2014 subscrito pelo Vereador Irineu Ferreira Camilo o qual solicita para que dentro da 

legalidade, seja enviado a esta casa, Projeto de Lei para fixação de linha escolar dos motoristas 

efetivos vinculados juntos a secretaria municipal de educação, sendo cada um em sua 

localidade/comunidade de origem, onde convivem com seus familiares, local de suas residências, 

onde comprovam endereço fixo. Quanto aos motoristas da educação que residem no quadro urbano, 

que seja a critério de escolha por esses, nas linhas mais próximas do quadro urbano, conforme o 

tempo de serviço, como servidor público efetivo, junto ao Município de Rio Bonito do Iguaçu. 

Aceito pela entrada, encaminha para matéria de discussão única e votação. Solicitação nº 020/2014 

subscrita pelo Vereador Nelço Bortoluzzi o qual solicita para que através da Secretaria de Viação de 

Rio Bonito do Iguaçu seja reformado (ou construído um novo) o bueiro que dá acesso à propriedade 

do Senhor José Aparecido Simão Siriemas, mais conhecido como Zé Siriema na Associação APRA, 

neste Município. Aceito pela entrada, encaminha para matéria de discussão única e votação. 

Requerimento nº 004/2014 subscrito pelo Vereador Laertes Carador Moreira o qual requer que seja 

justificada para todos os efeitos legais sua falta à Sessão Ordinária deste Legislativo Municipal, do 

dia 30 (trinta) do mês de junho do corrente ano – presente sessão, visto que está retornando da 

cidade de Curitiba onde estava tratando assuntos de interesse do município, por consequência talvez 

não haja tempo hábil de se fazer presente na sessão ordinária deste dia. Aceito pela entrada, 

encaminha para matéria de discussão única e votação. Parecer nº 029/2014 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. Nada mais havendo na matéria de expediente, 

encaminha-se para matéria de discussão única e votação. Deram entrada as seguintes matérias: 

Solicitação nº 019/2014 subscrito pelo Vereador Irineu Ferreira Camilo o qual solicita para que 

dentro da legalidade, seja enviado a esta casa, Projeto de Lei para fixação de linha escolar dos 

motoristas efetivos vinculados juntos a secretaria municipal de educação, sendo cada um em sua 

localidade/comunidade de origem, onde convivem com seus familiares, local de suas residências, 

onde comprovam endereço fixo. Quanto aos motoristas da educação que residem no quadro urbano, 

que seja a critério de escolha por esses, nas linhas mais próximas do quadro urbano, conforme o 

tempo de serviço, como servidor público efetivo, junto ao Município de Rio Bonito do Iguaçu. 

Aprovado por unanimidade, oficia-se como solicitada. Solicitação nº 020/2014 subscrita pelo 

Vereador Nelço Bortoluzzi o qual solicita para que através da Secretaria de Viação de Rio Bonito 

do Iguaçu seja reformado (ou construído um novo) o bueiro que dá acesso à propriedade do Senhor 

José Aparecido Simão Siriemas, mais conhecido como Zé Siriema na Associação APRA, neste 

Município. Aceito pela entrada, encaminha para matéria de discussão única e votação. O Vereador 

Nelço Bortoluzzi justicficou sua solicitação diante do grande problema enfrentado pela familia do 

Sr. José Siriema, salianteou que são varios bueiros que estão com problemas e merecem atenção, 

mas enfatizou a necessidade desta familia em sair da propriedade para tratar de quatro pessoas da 

mesma familia com problemas de saúde. O nobre par disse que faria apenas um pedido formal ao 

chefe das maquinas, mas diante de divergências o mesmo não iria continuar no cargo e para não 

haver problemas com a falta de informação deste serviço, o Vereador entendeu em fazer a 

solicitação. O Vereador João L. Bovino cobrou do executivo determinação na escolha do 

responsavel da secretária de viação, disse que a troca contínua de secretários e chefes de serviços 

está causando muitos prejuísos aos cofres publico. Justificou que a cada troca os novos 

comandantes não estão sabendo os serviços prés estabelecidos causando retardamento nos 
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trabalhos. O Vereador considerou irresponsável por parte do executivo pois a população não pode 

ser tratada desta forma. Concluiu pedindo providências imediatas, pois há muitos serviços que 

devem ser resolvidos. Aprovado por unanimidade, oficie-se como solicitado. Requerimento nº 

004/2014 subscrito pelo Vereador Laertes Carador Moreira o qual requer que seja justificada para 

todos os efeitos legais sua falta à Sessão Ordinária deste Legislativo Municipal, do dia 30 (trinta) do 

mês de junho do corrente ano – presente sessão, visto que está retornando da cidade de Curitiba 

onde estava tratando assuntos de interesse do município, por consequência talvez não haja tempo 

hábil de se fazer presente na sessão ordinária deste dia. Aprovado por unanimidade, oficie-se na 

forma regimental. Nada mais havendo na matéria de discussão única e votação, passa-se para 

matéria de primeira discussão e votação. Nada 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 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. Aprovado 

por unanimidade, faça-se a lei. 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. Aprovado por unanimidade, faça-se a lei. 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, 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 passa-se para palavra livre. Deu inicio o Vereador Daizi Camello comentou a sua ida até a 

capital do estado onde que através do seu Deputado Sr. Adelino Ribeiro conseguiu um veículo 

ambulância para o município de Rio Bonito do Iguaçu. Disse que foi uma grande conquista, não 

pelo bem material mas sim pelos serviços que serão prestados. Lamentou fatos onde que políticos 

tentaram levar os creditos desta conquista, disse que a falta de respeito e ética é quebrada para ter o 

poder nas mãos, não importa à quem. Apreciou a iniciativa da administração em imediatamente 

colocar a ambulância para trabalhar e não ficar como outras conquistas anteriores , em frente do 

prédio da prefeitura perpetuando falsa política, sendo que a verdadeira razão é o trabalho para à 

população. O Vereador Nelço Bortoluzzi parabenizou a conquista do nobre par e estendeu para o 

grande trabalho do Sr. Deputado Adelino. Disse que desde o inicio do mandato do Vereador está foi 

uma das suas metas, conquistar uma ambulância para o município. Destacou também a falta de 

consideração de outros deputados em querer assumir um fato que não lhe condiz. O Vereador João 

L. Bovino parabenizou o nobre par pela grande conquista pois foi uma luta desde o inicio do seu 

mandato. Falou do apoio e compromisso que o Deputado Adelino teve com seu representante o 

Vereador Daizi e com a população de Rio Bonito do Iguaçu, destacou a importância e cumprir com 

as promessas. O Vereador João destacou a forma de entendimento e de parceria entre a classe 

política, onde Deputados a pedidos de suas lideranças conseguem recursos e no momento que 

deveriam receber os mesmos, estes são direcionados por prefeitos para atender outras lideranças ou 

divergentes promessas. Justificou que é importante valorizar as pessoas que buscam melhorias para 

o município pois no futuro estas podem não ter mais o interesse em ajudar. O Vereador Jucimar 

Périco parabenizou o nobre par pela conquista, agradeceu pelo convite de estar presente na entrega 

em Curitiba e desejou sucesso ao nobre par. O Vereador Oséias de Oliveira parabenizou o nobre par 

pela conquista da ambulância onde destacou o bom trabalho do Deputado Adelino. Lembrou que no 

passado sofreu por promessas feitas as comunidades de patrulhas e que o ex-prefeito mudava a 

comunidade e os Vereadores que tinham prometido eram taxado de mentirosos. Disse que é 
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importante valorizar os companheiros e fazer valer a honestidade. Por fim o Sr. Presidente 

agradeceu a presença de todos, disse que mais uma etapa foi vencida onde destacou a ultima sessão 

do primeiro semestre. Acentuou que não ficou nenhum projeto a ser discutido ou parado dentro da 

Casa de Leis, todos os projetos foram aprovados em regime de urgência a pedido do executivo. Esta 

ação se deu por iniciativa principalmente dos cinco Vereadores de oposição onde coube maior parte 

deste incentivo. O Sr. Presidente comparou as divergências citadas por meios de comunicações, 

onde algumas deles apontaram que o município está passando por problemas devido á gestão do 

Presidente da Câmara, estes comentários e reportagens na refletem a verdadeiro trabalho do 

Presidente e dos Vereadores, pois todos os projetos foram aprovados, dinheiro foi devolvido no 

final do primeiro mandato e economias foram feitas pensando no atendimento da população, tanto 

que o Presidente da Assembleia Legislativa do Paraná Deputado Valdir Rossoni convocou o Sr. 

Presidente para receber um titulo entre poucos Presidentes de Câmara do Estado do Paraná como 

Gestores de economicidade dentro de suas Câmaras. Este fato prova que baseado em documentos 

do Tribunal de Contas tem mais veracidade de que noticias infundadas tentando desmoralizar um 

trabalho serio e totalmente voltado para o povo. Apontou que falhas na administração está 

acorrendo e são cobradas diariamente pelo Legislativo é de interesse comum que toda a 

administração funcione cem por cento, mas cabe principalmente ao Gestor principal ter as redias 

nas mãos para fazer as coisas acontecer.Sr. Presidente declarou recesso parlamentar por trinta dias 

conforme Lei Orgânica e  encerrou a presente sessão convocando todos os Vereadores para a sessão 

ordinária para o dia quatro de julho 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.  

 

 

 

 

 

 

 

  
 


