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      Município de Rio Bonito do Iguaçu  

                     Estado do Paraná 

                                                              6ªLegislatura 

2ª Sessão Legislativa 

21ª Sessão Ordinária  

ATA Nº 027/2014 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos quatro dias do mês de agosto 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 023/2014 subscrita pelo Prefeito Municipal, Sr, 

Irio Onélio de Rosso encaminhando em Regime de Urgência o Projeto de Lei Complementar nº 

003/2014 que Altera dispositivos da Lei Complementar nº 041/2014 de 17/06/2014 e Lei nº 

862/2010 e dá outras providencias. Colocado em votação o Vereador Irineu F. Camilo manifestou-

se a favor do projeto mas contra o regime de urgência. Disse que o referido projeto não está claro, 

sugeriu que seja feito um estudo mais aprofundado tendo em vista os pedidos requeridos. O 

Vereador Nelço Bortoluzzi concordou com o Nobre Par e colocou-se a favor do projeto mas contra 

o regime de urgência. Diante das manifestações o Sr. Presidente fez votação nominal onde que, por 

unanimidade foi aprovado o projeto mas quebrado o regime de urgência. Encaminha-se para a 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação para o parecer sobre sua legalidade e 

constitucionalidade. Comunicados nº CM153899/2014, CM162207/2014, CM162208/2014, 

CM162209/2014 e CM162210/2014 subscrito pelo Ministério da Educação – Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação informando as seguintes liberações de recursos financeiros 
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destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação, respectivamente: Mais Educação – fundamental, no total de R$ 9.888,00; PAR – TD, no 

valor de R$ 223.002,84; PAR – TD, no valor de R$ 192.218,80; PAR – TD, no valor de R$ 

185.204,16; Mais Educação – fundamental, no valor de R$ 2.472,00; Alimentação Escolar – ensino 

fundamental, no valor de R$ 14.652,00; Alimentação Escolar – AEE, no valor de R$ 

1.370,00;Alimentação Escolar – EJA, no valor de R$ 360,00;Alimentação Escolar – pré-escola, no 

valor de R$ 3.830,00; Alimentação Escolar – creche, no valor de R$ 2.320,00; PNATE 004 - no 

valor de R$ 6.994,21; PNATE 004 - no valor de R$ 25.181,98; PNATE 004 - no valor de R$ 

2.865,78; QUOTA 005 - no valor de R$ 37.115,52; PDDE – Educação Integral 001 - no valor de 

R$ 16.400,46; PDDE – Educação Integral 001 - no valor de R$ 17.445.61. Comunica-se o plenário 

arquiva-se. Ofícios nº Ref.: 006800/MS/SE/FNS, 007921/MS/SE/FNS, 002053/MS/SE/FNS, 

002054/MS/SE/FNS, 003552/MS/SE/FNS, 009181/MS/SE/FNS, 009182/MS/SE/FNS, 

015659/MS/SE/FNS e 015660/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 Piso Fixo de Vigilância Sanitária – Parte Anvisa, competência 06/2014, no 

valor de R$ 195,64; Pagamento de Piso Fixo de Vigilância Sanitária – Parte Anvisa, competência 

05/2014, no valor de R$ 195,64; Pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica Básica, 

competência 05/2014, no valor de R$ 6.426,43; Pagamento de Agentes Comunitários de Saúde, 

competência 05/2014, no valor de R$ 41.574,00; Pagamento de PAB Fixo, competência 06/2014, 

no valor de R$ 30.625,00; Pagamento de Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ 

(RAB-PMAQ-SM), competência 03/2014, no valor de R$ 400,00; Pagamento de Saúde da Família, 

competência 05/2014, no valor de R$ 53.475,00; Objeto – Aquisição de medicamentos, nº do 

Convenio 380/2006 – data 01/02/2008, no valor de R$ 17.868,29; Objeto – Aquisição de 

Equipamento e Material Permanente, nº do Convenio 2118/2006 – data 04/04/2008, no valor de R$ 

70.000,00. Comunica-se o plenário arquiva-se. Requerimento para Tribuna Livre n.º 003/2014 

subscrito pelo Sr. Joares Bortoluzzi, representante da Associação Esportiva e Recreativa de Rio 

Bonito do Iguaçu – AERBI. Requer espaço na Tribuna Livre desta Casa da Sessão Ordinária do dia 

04 de agosto de 2014 (presente sessão), para fazer considerações e agradecimentos referentes à 

realização da II Copa AERBI em Rio Bonito do Iguaçu. Aceito pela entrada da forma do 

requerimento. Projeto de Lei nº 003/2014 – CM subscrito pelo Vereador Nelço Bortoluzzi que 

declara a Associação Esportiva Rio Claro Entidade de Utilidade Pública. Aceito pela entrada 

encaminha-se para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para o parecer sobre sua legalidade 

e constitucionalidade. Solicitação nº 021/2014 subscrito pelo Vereador Irineu Ferreira Camilo o 

qual solicita para que dentro da legalidade, através de Ato do Executivo Municipal, sejam 

reguralizados os horários de atendimento junto a Rodoviária Municipal de Rio Bonito do Iguaçu. 

Aceito pela entrada encaminha-se para discussão única e votação. Pedido de Informação n.º 

004/2014 subscrito pelo Vereador Irineu Ferreira Camilo requer as seguintes informações: I – Qual 

é a real situação das construções das casas do Programa do Governo Federal na Comunidade de 

Alto Iguaçu, Municipio de Rio Bonito do Iguaçu e por qual motivo ainda não se iniciou a aguardada 

obra. Aceito pela entrada encaminha-se para discussão única e votação. Nada mais havendo na 

matéria de expediente passa-se para matéria de discussão única e votação. Deram entrada as 

seguintes matérias: Solicitação nº 021/2014 subscrito pelo Vereador Irineu Ferreira Camilo o qual 

solicita para que dentro da legalidade, através de Ato do Executivo Municipal, sejam reguralizados 

os horários de atendimento junto a Rodoviária Municipal de Rio Bonito do Iguaçu. O Vereador 

Nelço Bortoluzzi manifestou apoio a solicitação do Vereador, citando que há tempo existe 
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reclamação e descontentamento diante da falta de apoio aos usuarios que necessitam da estrutura da 

rodoviaria. O Sr. Presidente apoia a solicitação do Vereador, e complementa dizendo que é 

lamentavel este descaso, citou a grande necessidade das pesssoas que precisam da estrutura da 

rodoviaria onde à maioria é pessoas que estão fazendo tratamento médico e que viajam horas para 

chegarem a seus destinos e quando retornam nem sequer banheiros para utilizarem encontram 

disponiveis. Com indagação o Sr. Presidente frisou direcionando o ponto de saída e de chegada 

desses usuarios sendo o proprio posto de saúde, pois já que à rodoviaria não funciona depois das 

dezoito e trinta, que seja feita a parada dos pacientes em frente ao posto de saúde haja vista que lá 

funciona vinte e quatro horas e tem estrutura para atender as pessoas que tem necesidades 

fisiológicas e qualquer tipo de emergência caso acorra. Aprovado por unanimidade, oficíe-se como 

solicitado. Pedido de Informação n.º 004/2014 subscrito pelo Vereador Irineu Ferreira Camilo 

requer as seguintes informações: I – Qual é a real situação das construções das casas do Programa 

do Governo Federal na Comunidade de Alto Iguaçu, Municipio de Rio Bonito do Iguaçu e por qual 

motivo ainda não se iniciou a aguardada obra. O Vereador João L. Bovino destacou que além das 

casas citadas pelo Vereador Irineu tem outros programas que não estão tendo sua funcionalidade. 

Disse que foi aprovado novos terrenos para o executivo para a contrução de mais casas, mas até o 

presente momento as obras estão praticamente paradas, causando prejuizos e desmoralizando 

familias que tinhas ao menos um lugar para morar onde desmancharam suas casas com a promessa 

de rapida evolução das contruções. Frisou a importancia de reforçar o pedido de informação tendo 

em vista tantos decasos evidenciados. O Vereador Laertes C. Moreira concordou e apoiou a 

iniciativa do Nobre Par onde conjuminou ações para rever os reais problemas que estão impedindo 

o termino das obras. O Vereador Anderson de Oliveira destacou uma conversa informal com o 

responsavel da pasta de habitação na prefeitura Sr. Ademar, o qual informou que o orgão 

responsavel pelo fator financeiro das casas à Cressol rencindiu o contrato com a empresa executora 

das obras tendo assim um novo processo de licitação que em breve dará continuidade as obras. O 

Vereador Irineu F. Camilo justificou aos Nobres Pares que seu pedido de informação foi especifico 

onde existe varios tipos de modalidades de financiamento. O Vereador entendeu que seria produtivo 

manter o pedido de informação isolado e instaurar uma comissão para angariar infomações 

referentes aos outros financiamentos. O Sr. Presidente considerou os relatos e colocou em votação o 

pedido de informação do Vereador Irineu F. Camilo. Aprovado por unanimidade oficie-se como 

solicitado. Na sequencia o Sr. Presidente colocou em apreciação a instauração da Comissão de 

Urbanismo Viação, Obras e Serviços Publicos sendo a mesmo aprovado por unanimidade do 

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

primeira discussão e votação. Nada havendo nas matérias de primeira, segunda e terceira discussão 

e votação o Sr. Presidente convida o Sr. Joares Bortoluzzi para fazer usa da tribuna livre. Sr. Joares 

Bortoluzzi agradeceu a oportunidade pelo espaço cedido, iniciou enaltecendo o evento ocorrido e 

destacando a participação de varios municipios na terceira edição da Copa AERBI. Nomeou todos 

os colaboradores e parceiros que deram suas parcelas de contribuição para que este evento 

acontece-se. Agradeceu ao Prefeito Municipal Sr. Irio de Rosso, a todos da Secretaria de Educação 

representado pelo Secretário Sr. Jose Almeri Dhamer, o Secretário da Saúde  Vilmar Viau, em 

nome do Legislativo Municipal o Sr. Presidente Milton R. da Silva e o Sr. Jorge Altissímo 

representando a Consolata alimentos. Destacou também o apoio recebido pelos meios de 

comunicações tanto escrito como falado que deram atenção especial para o evento ter grande 

sucesso em todas as regiões. Joares Bortoluzzi evidênciou à Copa AERBI como a terceiro maior 

evento regional do Estado no quesito futebolistico, onde toda a renda e destinada as melhorias da 
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estrutura da Sede da AERBI, onde seu maior objetivo é dar estrutura aos atletas para que o esporte 

de Rio Bonito do Iguaçu seja levado ao nivel nacional. Joarez Bortoluzzi complementou que foi 

entregue de premiação o valor de dezesseis mil e oitocentos reais em dinheiro, este fruto da parceria 

de varias colaboradores e na oportunidade destacou o Governo Municipal, Consolata Alimentos e 

os  Vereadores Irineu F. Camilo e Nelço Bortoluzzi, que ajudaram financeiramente o evento. O 

Vereador Laertes C. Moreira parabenizou à todos os organizadores do evento principalmente o 

Presidente Sr. Joarez Bortoluzzi pela idoniedade e trabalho serio que realiza frente a AERBI. O 

Vereador Anderson de Oliveira compartilhou as palavras do Nobre Par e complementou focando a 

grande repercussão e referencia que a Copa AERBI tem no meio esportivo do Paraná, disse que o 

Poder Legislativo é parceiro defensor desta ideia e colocou-se a disposição quando convidado. O 

Vereador Jucimar Périco parabenizou todos pelo grande evento e desejou sucesso para todos. O 

Vereador Irineu F. Camilo destacou o arduo trabalho que o Sr. Juarez propõem para realização 

deste evento, disse que a segunda edição foi um sucesso e diante de tanta dedicação não seria 

diferente superar esta marca com um belissima terceira edição. Parabenizou todos da organização e 

afirmou que este evento é e será sempre um sucesso. Sr. Joarez Bortoluzzi aproveita a oportunidade 

para solicitar da bancada de Vereadores apoio para colocar no calendario oficial do municipio a 

Copa AERBI. O Verador João L. Bovino destacou o esforço do Sr. Joares em buscar meios e 

recursos para que o evento aconteca da melhor forma. Mais uma vez o resultado não poderia ser 

diferente a não ser o sucesso, principalmente porque o nome do municipio de Rio Bonito do Iguaçu 

está sendo afamado em todo o estado, parabenizou o trabalho do Sr. Joarez e colocou-se a 

disposição para no futuro poder estar mais atuante no que for de sua orçada. O Vereador Daizi 

Camello destacou o trabalho do Sr. Joarez com um pensamento dizendo: “Quando se faz com amor, 

torna-se especial e duradouro”  parabenizou o evento e desejou sucesso para os proximas edições. O 

Vereador Oseias de Oliveira destacou a dedicação e o carater do Sr. Joarez Bortoluzzi, disse que é 

fundamental um lider ter estas caracteristicas, pois da credibilidade e certamente o que se está 

conduzindo será sempre um sucesso. O Vereador Nelço Bortoluzzi parabenizou o Sr. Joarez 

Bortoluzzi e todos da Associação AERBI, destacou a iniciativa a qual deu muito sucesso e orgulho 

para todos no municipio. Lembro da dificuldade das Comunidades em ter um evento onde possam 

ter referencia em incentivar o esporte no municipio, a Copa AERBI proporcionou este fato e 

certamente dará mais esperanças aos jovens que sonham em jogar futebol, este sucesso além de 

fortalecer o municipio mostra que, com dedicação, perseverança e seriedade é possivel agregar 

coisas boas tornando realidade eventos dessa proporção. O Sr. Presidente complementou falando do 

compromisso da AERBI, pois deu sua proposta de premiação e cumpriu, disse que esta ação prova a 

seriedade e consolida de vez como um campeonato serio e duradouro, tanto que na cidade vizinha 

estratégicamente maior e com mais estrutura não tem um evento desta magnitude, isto de dá pelo 

trabalho serio e perseverante da equipe e do Presidente da AERBI Sr. Joarez Bortoluzzi. Por fim 

Joarez Bortoluzzi agradece o espaço cedido e estende o sucesso da Copa AERBI a cada colaborador 

e munícipe que prestigiou o evento. Após a tribuna livre o Sr. Presidente passa para a palavra livre. 

Dando inicio o Vereador Irineu F. Camilo priorizou o uso da palavara livre em agradecer o trabalho 

do executivo em aprontar o bueiro que liga aproximadamente sete comunidades da região do 

municipio velho com a area urbana, destacou o trabalho dos Vereadores e suas responsabilidades, 

disse que um dos fatores é a cobrança não de forma negativa mais por ser seu trabalho e outra de ser 

a ligação da população com o poder executivo. Frisou o apoio inciondicional dos Vereadores da 

oposição que não deixaram de votar a favor dos projetos de fundamentos do executivo, esclareceu 

que deve haver cincronismo entre os poderes para que a população não seja prejudicada. 
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Aproveitou a oportunidade de parabenizar mais uma atleta que conquistou um titulo Brasileiro no 

Taekwondo sendo da categoria onze anos, Senhorita Brenda Favero. Disse que é orgulho ter 

representantes do municipio no hambito nacional apesar do pouco insentivo, a dedicação e 

perseveranças desses atletas superam esses percauços. O Vereador Jucimar Périco comprimentou o 

publico presente e agradeceu à todos os colaboradores que ajudaram a construir o bueiro da 

comunidade de linha, parabenizou os Vereadores que ajudaram a cobrar e também o Poder 

Executivo que concluiu está recuperação, diante da garande importancia deste bueiro para aquela 

região. O Vereador Nelço Bortoluzzi lamentou a negativa interpretação de alguns funcionarios do 

executivo pela devida insistencia na recuperação do bueiro. Disse que não poderia ser diferente, 

pois a poulação ô cobrava diariamente e por ser representante direto da população e ser da mesma 

região afetada tinha que agir conforme sua função. Esclareceu dizendo que foi colocado quinze 

manilhas de um metro e meio cada e que  o trabalho foi bem executado, agradeceu o desempenho 

da equipe da Viação que executou o trabalho, onde é de grande importancia para aquela região. 

Outro assunto o Vereador Nelço Bortoluzzi  destacou a ponte que liga a Comunidade do Rio Crim a 

Comunidade dos Passos da Flores, estas que foram recuperadas pela administração do Porto 

Barreiro.  Destacou sua procura junto ao Secretario de Administração daquele municipio onde foi 

hostilizado por pessoas que não entederam o verdadeiro motivo da sua procura. Concluiu dizendo 

que as pontes das divisas foram refeitas e de certa forma deveria ter sido construidas com a parceria 

da Prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu, mas que não aconteceu, Vereador Nelço destacou a 

ombridade de agradecer o ótimo trabalho feito pela administração de Porto Barreiro. O Vereador 

João L. Bovino compartilhou as palavras do Nobre Par  e parabenizou a Administração do 

Municipio de Porto Barreiro pelo atendimento incondicional na recuperação das pontes que tanto 

atende o Municipio de Porto Barreiro como Rio Bonito do Iguaçu. Por fim o Sr. Presidente 

agradeceu a presença da população, e como não houve mais manifestação, declarou encerrada a 

presente sessão convocando todos os Vereadores para a sessão ordinária para o dia onze de agosto 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

  
 


