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      Município de Rio Bonito do Iguaçu  

                     Estado do Paraná 

                                                              6ªLegislatura 

2ª Sessão Legislativa 

22ª Sessão Ordinária  

ATA Nº 028/2014 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos onze 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: Ofícios nº Ref.:000943/MS/SE/FNS,   15661/MS/SE/FNS, 

015662/MS/SE/FNS, 015663/MS/SE/FNS, 016071/MS/SE/FNS, 023279/MS/SE/FNS, 

430/MS/SE/FNS, 044626/MS/SE/FNS, 051843/MS/SE/FNS e 051844/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 Saúde da Família, competência 06/2014, 

no valor de R$ 53.475,00; Objeto – Aquisição de Material de Consumo para Posto de Saúde, nº do 

Convenio 1259/2007 – data 10/04/2008, no valor de R$ 70.000,00. Objeto – Aquisição de 

Equipamento e Material Permanente para Unidade Odontológica, nº do Convenio 3481/2007 – data 

21/05/2008, no valor de R$ 49.000,00; Objeto – Aquisição de Medicamentos para Unidade de 

Saúde, nº do Convenio 3421/2005 – data 01/03/2006, no valor de R$ 70.000,00; Pagamento de Piso 

Fixo de Vigilância em Saúde, competência 05/2014, no valor de R$ 3.618,62; Pagamento de 

Incentivo de Implantação aos Núcleos de Apoio a Saúde da Família – NASF, competência 04/2014, 

no valor de R$ 12.000,00; Pagamento de Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ 
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(RAB-PMAQ-SM), competência 04/2014, no valor de R$ 15.600,00; Pagamento de Piso Fixo de 

Vigilância em Saúde, competência 06/2014, no valor de R$ 3.618,62; Pagamento de Incentivo de 

Implantação aos Núcleos de Apoio a Saúde da Família – NASF, competência 05/2014, no valor de 

R$ 12.000,00; Pagamento de Saúde Bucal, competência 05/2014, no valor de R$ 13.380,00.  

Comunica-se o plenário, arquiva-se. Ofício nº 307/2014 – 1ª Promotoria subscrito pelo Promotor de 

Justiça da Comarca de Laranjeiras do Sul - MP do Estado do Paraná, Sr. Danillo Pinho Nogueira 

Encaminhando Recomendação nº 02/2014 em anexo, para ciência desta Casa de Leis, a qual 

recomenda providencias por parte do Prefeito Municipal e do Secretário Municipal de Saúde, no 

sentido de envidar esforços para promover o provimento regular dos cargos efetivos de médico do 

SUS, realizando concurso público e/ou processo seletivo simplificado por tempo determinado, e se, 

acaso persistir a insuficiência de médicos seja aderido ao Programa mais Médico. Comunica-se o 

plenário, arquiva-se. Parecer nº 031/2014 subscrito pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação 

favorável a tramitação do Projeto de Lei nº 003-CM/2014. Aceito pela entrada anexa-se ao referido 

projeto de lei. Nada mais havendo na matéria expediente, passa-se para matéria de discussão única e 

votação. Nada havendo na matéria de discussão única e votação passa-se para matéria de primeira 

discussão e votação. Deu entrada a seguinte matéria: Projeto de Lei nº 003/2014 – CM de autoria do 

Vereador Nelço Bortoluzzi que declara a Associação Esportiva Rio Claro Entidade de Utilidade 

Pública. 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. Nada havendo nas matérias de segunda e terceira discussão e votação o Sr. Presidente 

passa para a palavra livre. O Vereador Laertes C. Moreira cumprimentou o publico presente e 

parabenizou o evento realizado pela instituição APAE no ultimo sábado. O Vereador Anderson de 

Oliveira agradeceu a presença do publico e contundente sabatinou uma ação do  executivo 

municipal onde o mesmo contratou recentemente através de licitação mais um caminhão com valor 

altíssimo. O Vereador destacou que no ano passado foi aprovado por unanimidade um valor de mais 

de um milhão e setecentos mil reais para a compra de caminhões, justificou que está ação foi 

necessária devida os problemas financeiros e a falta de maquinários para a recuperação das estradas 

e diante deste fato recente o Vereador Anderson lamentou a atitude do Sr. Prefeito. O Vereador 

Irineu F. Camilo cumprimentou o publico presente e relatou ações da secretaria de Viação. 

Destacou a forma de trabalho que foi conduzida pela equipe de viação na Comunidade do Rio 

Lambari, onde estiveram realizando recuperação de um bueiro próximo a comunidade diante do 

fato o Vereador aproveitou o deslocamento dos maquinários e através de uma solicitação apontou 

problemas nas estradas cujo as mesmas estão em péssimo estado. Por sua surpresa o Vereador 

relatou que as maquinas ficaram o dia todo próximo ao local de atendimento e por razão 

desconhecida as mesmas foram retiradas do local sem prestar atendimento. Seu descontentamento 

parte da falta de respeito da administração para com os moradores que necessitam das estradas para 

poder escoar seus produtos. Disse que o executivo manda vários projetos para o Legislativo onde os 

mesmos são estudados e aprovados tendo em vista a disposição dos Vereadores em ajudar a 

população, mas quando um Vereador faz uma solicitação não é atendido além de ser considerado 

como critica. O Vereador destacou o pedido do Sr. Pedro Merlak referente a situação das aguas 

pluviais que desaguam próximo a sua residência onde moradores próximos estão utilizando como 

rede de esgoto e causando problemas na região. O Vereador comprometeu-se em acompanhar junto 

a vigilância sanitária as medidas para solucionar este problema. O Vereador Irineu F. Camilo 

também estendeu evidenciando os trabalhos da administração onde retomaram os trabalhos do 

calçamento no Loteamento Cieslaki sendo este uma grande necessidade daquela região. O Vereador 
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Daizi Camello agradeceu a presença do publico e compartilhou as palavras do Nobre Par em 

acompanhar as medidas para solucionar o problemas próximo a residência do Sr. Pedro Merlak. 

Também estendeu parabenizando a entidade APAE pelo sucesso do evento. O Vereador Nelço 

Bortoluzzi destacou os repasses do Ministério da Saúde junto ao município cujo os valores são para 

investimentos as área, lembrou que houve indicação de Deputados em emendas para melhorar os 

postos de saúde com equipamentos. O Vereador frisou que o município recebeu aproximadamente 

setenta mil reais de recursos para compra de medicamentos, diante disso o Nobre Par apontou que 

todos os Vereadores devem acompanhar com aproximação pois reclamações de populares refletem 

que está faltando medicamentos no posto de saúde e como está vindo estes recursos cabe 

acompanhar com mais cautela estes recursos. O Vereador Jucimar Périco destacou que está 

cobrando incisivamente da administração a recuperação das estradas e bueiros que ainda estão com 

problemas. O Vereador transmitiu que o secretário comprometeu-se de regularizar estas pendencias 

na próxima semana, juntamente com toda a região próxima ao Pinhalzinho. O Vereador João l. 

Bovino compartilhou as palavras do Vereador Anderson de Oliveira quando se referiu a contratação 

de caminhão para trabalhos no município. Disse que o valor previsto é alto e diante das condições 

apresentadas pela própria administração é desnecessária esta contratação haja vista a quantidade de 

caminhão que o município tem e pela falta de dinheiro para abastecer. Falou do pedido do Sr. Pedro 

Merlak onde frisou que o problema já vem a tempos, disse que cabe sim a vigilância sanitária 

encabeçar a regularização dos moradores próximos para resolver o problemas das ligações 

clandestinas da rede de esgoto. O Sr. Presidente agradeceu a presença do publico e destacou uma 

reunião no Acampamento primeiro de maio onde sua pessoa representou todos os Vereadores na 

oportunidade. Disse que o momento é de acontecimentos onde o município de Rio bonito do Iguaçu 

está novamente tendo a oportunidade compartilhar deste fato. Esclareceu que sua posição como 

Presidente da Câmara de Vereadores não pode deixar de se manifestar diante do desejo e da 

oportunidade de mais famílias poderem ganhar um pedaço de terra e se instalar no município, cabe 

aos representantes públicos ajudar a promover de forma pacifica e democrática os interesses da 

população. O Sr. Presidente entendeu que a reunião  realizada junto aos representantes da Araupel e 

de lideranças Estadual e diversos setores não teve uma solução, mas que intender o bem social e 

discernir as verdadeiras necessidades que a população está enfrentando neste momento dará 

futuramente bons frutos ao município de 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 dezoito 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.  

 

 

 

 

 

 

 

  
 


