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      Município de Rio Bonito do Iguaçu  

                     Estado do Paraná 

                                                                              6ªLegislatura  

3ª Sessão Legislativa 

23ª Sessão Ordinária  

ATA Nº 028/2015 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze às dezenove horas na sede da 

Câmara Municipal de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná, sob a Presidência do Vereador 

Anderson de Oliveira o qual fez à verificação da presença dos Senhores Vereadores pela ordem: 

Anderson de Oliveira, Irineu Ferreira Camilo, João Laerte Bovino, Jucimar Périco, Nelço 

Bortoluzzi, Daizi Camello, Laertes Carador Moreira, Milton Rodrigues da Silva e Oséias de 

Oliveira. O Sr. Presidente verificando quórum legal, deu inicio aos trabalhos da hora do expediente 

convidando o secretário Adilson Adolfo Kwapis 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: Relatório do Fundo Nacional de Saúde subscrito pelo Ministério da 

Saúde – Fundo Nacional de Saúde informando liberações de recursos financeiros para o Fundo 

Municipal de Saúde de Rio Bonito do Iguaçu, para pagamento dos seguintes programas de janeiro 

de 2015 até a presente data: Assistência Farmacêutica, no valor de R$ 18.000,00; Atenção Básica 

no valor de R$ 1.271.892,00; Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar no valor de 

R$ 22.500,00; Vigilância em Saúde no valor de R$ 36.469,56, totalizando R$ 1.348.861,56. 

Comunica-se o plenário arquiva-se. Projeto de Lei CM nº 005/2015 subscrito pelo Vereador Irineu 

Ferreira Camilo o qual declara o Lions Clube de Rio Bonito do Iguaçu de Entidade Utilidade 

Pública. Aceito pela entrada encaminha-se para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para 

o parecer sobre sua legalidade e constitucionalidade. Nada mais havendo na matéria de 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. Nada havendo na matéria de 
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primeira discussão e votação, passa-se para matéria de segunda discussão e votação. Deu entrada a 

Seguinte matéria: Projeto de Lei nº 019/2015 de autoria do Sr. Prefeito Municipal que Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a Contatar Operações de Crédito com a Agencia de Fomento do Paraná 

S.A. Aprovado pela maioria do plenário, havendo apenas os votos contrários ao projeto dos 

Vereadores Nelço Bortoluzzi e João Laerte Bovino. 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. Dando inicio o Vereador 

Milton S. da Silva agradeceu a presença do publico e destacou a responsabilidade de cada Vereador 

no seu posicionamento, disse que cada um tem sua opinião e toma sua decisão conforme acha 

melhor, não apenas pela influencia de terceiros que tende a interferir causando desgaste no meio 

politico. Destacou que ex - políticos e atuais estão voltando ao cenário da sociedade, aparecendo em 

festividades disseminando seus interesses que muitas vezes não é visto de bom agrado pela 

população. Frisou uma festividade do assentamento a qual foi assaltada por meliantes, lamentou o 

fato e ressaltou que possivelmente haverá necessidade de dialogo com autoridades competentes para 

aumentar o apoio e segurança nestas festas. Acentuou seu apoio ao acampamento e a todas as 

pessoas que lá se fixaram, repudiou as ações da GIACOMET, onde o vereador pediu manifestação 

de apoio de lideranças e comerciantes do município de Rio Bonito do Iguaçu em favor das pessoas 

que lutam pelos seus diretos. Justificou que boa parte do desenvolvimento do município de Rio 

Bonito do Iguaçu só foi realidade pelo fato do efeito gradativo de pessoas que se instalaram dentro 

dos assentamentos, além, pediu que empresários voltassem as suas raízes e invistam dentro do 

município. Defendeu o Governo Federal diante das manifestações que estão ocorrendo em todo 

país, disse que não seria totalmente culpa deste governo, lembrou das conquistas nos últimos vinte 

anos, destacou a diferença do poder aquisitivo que grande latifundiários que no passado era as 

pessoas que ditavam as regras na agricultura, comercio e politica. Disse que boa parte das pessoas 

que eram considerados de baixo poder aquisitivo no passado, são respeitados pelo trabalho e 

oportunidade de crescimento proporcionando pela politica do atual Governo Federal, desta forma 

salientou que, para muitos dos grandes mandantes o crescimento dos pequenos atrapalham seus 

planos de crescer ainda mais e possivelmente tomar as rédeas e serem os possíveis lideres do povo 

dentro da politica. O Vereador Laertes C. Moreira agradeceu a presença do publico, compartilhou as 

palavras do Nobre Par Milton, onde destacou que o momento negativo do país não seria culpa só do 

governo, mas também do povo. Parabenizou o Sr. Joares Bortoluzzi pela organização do belíssimo 

campeonato realizado a frente da AERBI, também a equipe do Sr. Valdecir D’Pieri pela conquista 

do titulo. O Vereador Jucimar Périco agradeceu a presença do publico e evidenciou a participação da 

população, que os mesmos frequentem as sessões da Câmara de Vereadores para entenderem os trabalhos e 

ações que são realizadas dentro da Casa de Leis.  Por fim o Sr. Presidente reafirmou seu posicionamento, 

disse que sempre foi firme na sua decisão e não seria desta vez que mudaria de opinião, pois avaliou que 

não seria momento de fazer financiamento por vários itens. Destacou a falta de planejamento, como 

exemplo citou ruas sem calçamento entre outras e o principal seria o valor e juros em destaque, frisou que 

os juros de quatro ponto setenta e cinco mais IPCA de aproximadamente dez por cento ao ano, não 

representa vantagens para o município,  disse que não é contra o desenvolvimento, mas entende que não é 

momento para investimentos arriscados sem as reais necessidades atuais do município. Não havendo mais 

manifestação o Sr. Presidente declarou encerrado a presente sessão convocando todos os Vereadores para a 

sessão ordinária no dia vinte e quatro de agosto do ano de dois mil e quinze, 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.  
 


