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      Município de Rio Bonito do Iguaçu  

                     Estado do Paraná 

                                                              6ªLegislatura 

2ª Sessão Legislativa 

25ª Sessão Ordinária  

ATA Nº 031/2014 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Ao primeiro dia do mês de setembro 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 026/2014 subscrito pelo Prefeito Municipal, Sr. 

Irio Onélio de Rosso encaminhando o Projeto de Lei nº 021/2014 que Declara Entidade de 

Utilidade Pública e dá outras providencias. Aceito pela entrada encaminha-se para a Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação para o parecer sobre sua legalidade e constitucionalidade. Mensagem 

nº 027/2014 subscrito pelo Prefeito Municipal, Sr. Irio Onélio de Rosso encaminhando o Projeto de 

Lei Complementar nº 004/2014 que Dispõe sobre a contratação de pessoal temporário e dá outras 

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

para o parecer sobre sua legalidade e constitucionalidade. Mensagem nº 028/2014 subscrito pelo 

Prefeito Municipal, Sr. Irio Onélio de Rosso encaminhando em Regime de Urgência o Projeto de 

Lei Complementar nº 005/2014 que Altera dispositivos da Lei Complementar nº 041/2014 de 

17/06/2014, e Lei nº 862/2010 e dá outras providencias. Diante da complexidade do projeto e da 

manifestação dos Vereadores o Sr. Presidente colocou em votação nominal o pedido de regime de 

urgência. Votaram contra o regime de urgência os Vereadores: João L. Bovino. Nelço Bortoluzzi, 
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Anderson de Oliveira e Irineu F. Camilo. Votaram a favor do regime de urgência os Vereadores 

Daizi Camello, Laertes C. Moreira, Jucimar Perico, Oseias de Oliveira e Milton Rodrigues da Silva. 

Aprovado por maioria do plenário. Aceito pela entrada e aprovado pela maioria do plenário em 

regime de urgência encaminha-se para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para o parecer 

sobre sua legalidade e constitucionalidade. Mensagem nº 029/2014 subscrito pelo Prefeito 

Municipal, Sr. Irio Onélio de Rosso encaminhando em Regime de Urgência o Projeto de Lei nº 

022/2014 que Autoriza o Executivo Municipal a efetuar abertura de Crédito Adicional Especial no 

Orçamento de 2014 e dá outras providências. Aceito pela entrada e aprovado por unanimidade do 

plenário em regime de urgência encaminha-se para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação 

para o parecer sobre sua legalidade e constitucionalidade. Solicitação nº 024/2014 subscrito pelo 

Vereador Nelço Bortoluzzi o qual solicita para que através do órgão competente da municipalidade 

sejam executados serviços de: I - Reparos/melhorias na rede de iluminação interna dos ginásios de 

esportes das Comunidades de Pinhalzinho e Linha Rosa, inclusive troca de lâmpadas; II – Reparo 

no super poste em frente a Cooperativa Coasul e Posto Amigão, na sede de Rio Bonito do Iguaçu. 

Aceito pela entrada encaminha-se para discussão única e votação. Solicitação nº 025/2014 subscrito 

pelo Vereador Daizi Camello solicita para que de acordo com as normas legais de transito seja 

realizada a construção de 2 (dois) quebra-molas ou instaladas placas de sinalização, no Loteamento 

Zanatta, mais precisamente no prolongamento da rua Prachedes Tavares, ou seja, na rua que dá 

acesso a Associação dos Servidores Públicos Municipais de Rio Bonito do Iguaçu, sendo um antes 

da residência do Senhor Eder Bósio e outro após. Aceito pela entrada encaminha-se para discussão 

única e votação. Parecer nº 033/2014 subscrito pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação 

favorável a tramitação do Projeto de Lei nº 019/2014. Aceito pela entrada anexa-se no referido 

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

única e votação. Deram entradas as seguintes matérias: Solicitação nº 024/2014 subscrito pelo 

Vereador Nelço Bortoluzzi o qual solicita para que através do órgão competente da municipalidade 

sejam executados serviços de: I - Reparos/melhorias na rede de iluminação interna dos ginásios de 

esportes das Comunidades de Pinhalzinho e Linha Rosa, inclusive troca de lâmpadas; II – Reparo 

no super poste em frente a Cooperativa Coasul e Posto Amigão, na sede de Rio Bonito do Iguaçu. O 

Vereador Nelço Bortoluzzi justificou seu pedido diante da situação que os referidos ginásios se 

encontram, as juventudes destas comunidades necessitam de um local apropriado para seu lazer e 

como tem estes ginásios é de suma importância que o poder municipal mantenha com o mínimo de 

condições de uso, já a questão do super poste se faz necessária este reparo diante dos acessos que 

atribui aquela região. Quando à noite é muito escuro e há entradas para o posto de combustível e 

entrada à cooperativa Coasul, dessa forma torna-se perigosa a falta de iluminação, está para 

melhorar a visibilidade do local. Além destacou que existe uma empresa que tem licitação pela 

prefeitura que deve atender esse tipo de deficiência, pois recebe um valor considerável para cuidar 

da iluminação do município. O Sr. Presidente compartilhou a solicitação do Vereador Nelço 

Bortoluzzi e estendeu pedindo atenção para outras comunidades onde tem ginásios que estão 

esquecidos. Destacou a estrutura da Comunidade do Centro Novo onde a mesma está com poucas 

condições de uso, pediu zelo por parte do executivo e providências diante desses pedidos. Aprovado 

por unanimidade oficie-se como solicitado. Solicitação nº 025/2014 subscrito pelo Vereador Daizi 

Camello solicita para que de acordo com as normas legais de transito seja realizada a construção de 

2 (dois) quebra-molas ou instaladas placas de sinalização, no Loteamento Zanatta, mais 

precisamente no prolongamento da rua Prachedes Tavares, ou seja, na rua que dá acesso a 

Associação dos Servidores Públicos Municipais de Rio Bonito do Iguaçu, sendo um antes da 
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residência do Senhor Eder Bósio e outro após. O Vereador João L. Bovino disse que é favorável há 

solicitação do Nobre Par onde frisou que além desta solicitação existem outros pedidos de quebra 

molas em pontos importantes que são em frente de escolas e creches, mas que até o presente 

momento não foram feitos, disse que torce pelo Vereador para seu pedido ser atendido. O Sr. 

Presidente disse que é importante o trabalho dos Vereadores e cabe ao executivo entender suas 

reivindicações, pois elas são pedidos direto da população. Aprovado por unanimidade oficie-se 

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

matéria de primeira discussão e votação. Deu entrada a seguinte matéria: Projeto de Lei nº 019/2014 

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. Nada havendo 

na matéria de segunda e terceira discussão e votação, passa-se para a palavra livre. Dando inicio o 

Vereador Oséias de Oliveira cumprimentou o publico presente e destacou uma votação, onde fez 

referências ao voto de todos os Vereadores na aprovação de um projeto de lei, cujo objetivo é o 

pagamento de uma conta telefônica do exercício dois mil e onze a qual será paga nessa gestão, 

esclareceu que é desta forma que os Vereadores trabalhão, ajudando o executivo a resolver os 

problemas, mensurou acontecimentos que fazem parte do seu dia à dia, disse oque  mais gosta na 

vida é o trabalho e a política. Os objetivos que almeja só são alcançados com trabalho, 

independente da posição social, lembrou-se da união feita com companheiros no passado por um 

desejo politico comum onde que através dessa vontade foi possível somar muitos votos. Destacou o 

cenário nacional onde frisou a carência e a natureza do ser humano, devido a uma perda do 

candidato a presidência por acidente aéreo o discurso emocionado de sua sucessora pode dar-lhe a 

chance de chegar ao seu objetivo que é vencer as eleições para presidente. Dessa forma é notório 

que o povo precisa de pessoas comprometidas, onde delas possam ser atendidas com respeito e 

dignidade, diante disso apontou que após uma campanha pra Deputado houve campanha para 

Prefeito e Vereadores onde foi feito visitas e dado esperanças de melhoras. Disse que tem 

compromissos com seus eleitores e suas comunidades, lamentoso apontou falta de parceria e de 

compromisso devido ao seu empenho e dedicação com a politica local, parabenizou o Nobre Par 

Daizi Camello pelas conquistas na sua comunidade, onde pediu para o secretario recuperar as 

estradas e foi prontamente atendido, desta forma a sua pessoa foi até descredibilizada devido a sua 

forma de trabalho, onde o mesmo faz visitas de casa em casa e quando promete o atendimento 

ensejado pela população, está não é cumprida por seus correligionários. Diante desses e de outros 

fatores o Vereador posicionou-se abertamente, justificou que é momento é de pensar em sua 

candidatura caso venha acontecer na próxima eleição, disse que não pode pedir voto ou prometer 

algo para seus lideres de campanha para não ser atendido e perder a confiança deles. Prometeu seu 

voto aos Deputados Nereu Moura e João Arruda, mas declarou efetivamente fora de suas 

campanhas. O Vereador Jucimar Périco agradeceu a presença do publico e estendeu o 

agradecimento à equipe de obras e o Secretário Vanderlei Portela que através de seu pedido 

concluíram a ponte que liga a Comunidade de Pinhalzinho à  Comunidade de Linha Rosa além da 

recuperação das estradas entre as Comunidades do Crim e Pinhalzinho. O Vereador João L. Bovino 

cumprimentou o publico presente e relatou fatos referentes ao Departamento de Esporte e Cultura a 

qual está lotada na Secretaria de Educação e Cultura. Disse que há pouco tempo foi aprovado pelos 

Vereadores um projeto de lei que ampara em subsídios atletas que se deslocam para outros 

municípios para participarem de eventos de suas categorias. Mas segundo o Vereador este repasse 
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não está sendo aplicadas de forma correta, informações oriundas de pais de atletas da modalidade 

taekwondo informaram que, para deslocarem-se até o município de Saudade do Iguaçu os pais se 

unem para poderem transladar essas atletas. Disse que o espaço de treinamento onde é realizado os 

treinos é feito no Centro Comunitário da Igreja Santo Antonio de Pádua, pois o ginásio não oferece 

qualquer qualidade para treino falta o principal item que seria o tatame, elemento que protege os 

atletas de lesões. Para o Vereador é preocupante pois o executivo prega em veículos de 

comunicação radio e jornal escrito que dão total apoio ao esporte, para o Nobre Par isto são falácias 

para engrupir a população, a falta de veiculo para levar esses atletas até o município vizinho que é 

perto de Rio Bonito do Iguaçu não tem, mas apontou que existe veículos da administração sem 

adesivos de identificação do município que são conduzidos por pessoas que não são funcionários 

publico passeando e fazendo campanha politica. Disse que é um descaso, pediu providencias e caso 

não seja acatada o mesmo tomará providencias legais. O Vereador Nelço Bortoluzzi cumprimentou 

e agradeceu a presença do publico, acrescentou informando que existe na região citada pelo 

Vereador Jucimar périco uma ponte que não foi reformada,  destacou o trabalho da administração 

do município de Porto Barreiro que recuperou quase que todas as pontes da divisa entre Porto 

Barreiro e Rio Bonito do Iguaçu. Também o Vereador compartilhou as lamentações do nobre Par 

quando se referiu o trabalho do Vereador na busca melhorias, a falta de respaldo do grupo 

compromete um trabalho e da forma que foi dita pelo Vereador ficou visível está ação. Comparou o 

momento, disse que se está ruim para os Vereadores situação, imaginem como deve estar para os 

Vereadores da oposição, concluiu dizendo que é momento de pensar no município e torcer que as 

coisas melhorem. O Vereador Irineu F. Camilo cumprimentou o publico presente e destacou as 

palavras do Nobre Par onde o mesmo declarou seu afastamento da campanha eleitoral para 

Deputado Estadual e Deputado Federal. Disse ter ficado surpreso pelas declarações, pois quando se 

fala em Deputado Nereu Moura automaticamente lembra-se do Vereador Oséias, é intrigante e 

difícil de entender, mas ficou clara a decepção do Nobre Par com seus aliados. O Vereador 

esclareceu que os trabalhos dos Vereadores muitas vezes não são entendidos, pois quando se toma 

atitudes que são necessárias para estudar e entender e até muitas vezes melhorar os projetos do 

executivo este são interpretados como contrario ao projeto, sendo que é fundamental este estudo 

para não tomar decisões erradas, destacou que nenhum projeto foi rejeitado do executivo, mas se 

fosse decidir pelas inúmeras solicitações que o mesmo fez e não foi atendido, deveria tomar outra 

atitude, mas afirmou que sua forma de trabalho é pensando no bem da população e não em 

diferenças politicas. Lembrou-se das falas do Vereador João Bovino onde citou a falta de adesivos 

nos veículos do município, este informou que houve um pedido de informação feito por todos os 

Vereadores solicitando informações e providencia quanto a este descaso, estendeu compartilhando 

sobre a dificuldade dos atletas do taekwondo cujo atleta natural de Rio Bonito do Iguaçu Senhorita 

Jessica optou representar o município vizinho por falta de incentivo à este esporte, sendo que a 

mesma está em nível de competição nacional. Lamentou este fato, pois o Vereador gostaria que esta 

atleta estive-se representando o município de Rio Bonito do Iguaçu. O Vereador Laertes C. Moreira 

agradeceu a presença do publico e justificou acontecimentos e comparou diferenças de épocas sobre 

as administrações. Disse que antigamente havia mais facilidade de conduzir e administrar o 

município, hoje, diante de vários fatores é importante considerar as dificuldades e o crescimento 

que ocorreu nos últimos anos. Disse que foi eleito na mesma coligação do atual prefeito e é cobrado 

constantemente pela população, mas afirmou que é parceiro e vai trabalhar para ajudar a 

desenvolver o município, entendeu que é valida a discussão entre os Vereadores e se houver 

acontecimentos dentro da administração que devem ser investigados o mesmo dará total apoio para 



106 

 

punir os que não fazem o bem para o município. O Vereador Anderson de Oliveira cumprimentou 

os presentes e classificou o momento politico como delicado, disse que tomar posicionamento para 

um lado politico pode comprometer e confundir ideias que às vezes são maus interpretados. A 

ilusão que muitos políticos passam aos eleitores deixa fragilizadas as decisões diante de tanta 

promessa que sabiamente não serão cumpridas e o povo é iludido e acabam votando em pessoas que 

pensam e ajudar, mas pensam em si próprios. Tratou que é momento de frear certas ações pelo fato 

financeiro, à administração não pode absolver todos os problemas que a sociedade solicita e cabe 

avaliar as verdadeiras necessidades de abrir mais vagas, pois no futuro próximo poderá haver 

paralizações de serviços por falta de dinheiro e se não ter um planejamento real, salários e outros 

compromissos da administração poderão ser comprometidos. Concluiu dizendo que além de 

Vereador é empresário e morador nascido e criado em Rio Bonito do Iguaçu e pretende ficar pelo 

resto de sua vida neste município, é por estes e outros motivos que se preocupa em preservar e 

cobrar como Vereador que as coisas certas aconteçam aqui. O Vereador Daizi Camello agradeceu a 

presença do publico e citou frases do próprio Vereador Oséias quando feita referencia ao seu 

agradecimento ao secretário e funcionários da viação pelo bom trabalho e recuperação das estradas 

da sua Comunidade. O Vereador entendeu que o Nobre Par ficou descontente com o atendimento 

em seu nome e justificou que a tempo tinha feito este pedido e que somente agora foi atendido. Por 

fim o Sr. Presidente cumprimentou e agradeceu a presença de todos os presentes disse que é 

importante a participação da sociedade em acompanhar os trabalhos do Legislativo. Relatou fatos 

onde todos os Ex-Prefeitos e seus Secretários, Ex-Presidentes e Vereadores contribuíram de alguma 

forma para o crescimento do município, alguns da forma correta outros da forma errada. Frisou da 

parceria que o executivo e Legislativo deve ter para um bom funcionamento da maquina 

administrava, deu exemplo das diferenças citando os apoios que vem dos Vereadores quando votam 

em favor dos projetos do executivo, mas se tivesse distinção politica o Prefeito iria mal e mais 

ainda, o município estaria condenado caso a Câmara de Vereadores não fosse parceira. Falou dos 

interesses políticos e dos representantes Estaduais e Federais que contribuem com desenvolvimento 

do município, a importância de valorizar todas as lideranças que buscam em seus Candidatos, 

apoios para caso eleitos trazer recursos para seu município. Ressaltou os desejos e diferenças 

politicas, mas afirmou que independente dessas alianças mais cedo ou mais tarde adversário tende a 

unir-se para alcançar objetivos para o município e gestores que passarão por seus cargos buscam 

redimir-se por atitudes que achavam que estava certo, com tudo, é valido cada discussão desde que 

seja para o bem da população é importante discutir e chegar a um resultado que seja o melhor para 

Rio Bonito do Iguaçu. Declarou encerrada a presente sessão convocando todos os Vereadores para a 

sessão ordinária para o dia oito de setembro 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.  

 

 

 

 

 

 

 

  
 


