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      Município de Rio Bonito do Iguaçu  

                     Estado do Paraná 

                                                                              6ªLegislatura  

3ª Sessão Legislativa 

26ª Sessão Ordinária  

ATA Nº 032/2015 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos oito dias do mês de setembro 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: Mensagem nº 024/2015 subscrito pelo Prefeito Municipal Sr. Irio Onélio de 

Rosso encaminhando em Regime de Urgência o Projeto de Lei Complementar nº 002/2015 que Cria 

uma vaga para o cargo efetivo de Procurador Municipal, ampliando de duas para três o números de 

vagas. Aceito pela entrada e em regime de urgência encaminha-se para Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação, para o parecer sobre sua legalidade e constitucionalidade. Comunicado nº 

CM181473/2015 subscrito pelo Ministério da Educação – Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação informando liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de 

programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, programa QUOTA – parcela 007, 

no valor de R$ 42.765,36. Comunicado o plenário arquiva-se. Solicitação nº 012/2015 subscrito 

pelos Vereadores João Laerte Bovino, Irineu Ferreira Camilo e Nelço Bortoluzzi  o qual solicitam 

para que através do órgão competente da municipalidade, seja realizada a reabertura da Rua Emilio 

Cieslaki, mas precisamente nas quadras 28 e 29 na sede do Município de Rio Bonito do Iguaçu. 
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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. Deu entrada a seguinte matéria: 

Solicitação nº 012/2015 subscrito pelos Vereadores João Laerte Bovino, Irineu Ferreira Camilo e 

Nelço Bortoluzzi  o qual solicitam para que através do órgão competente da municipalidade, seja 

realizada a reabertura da Rua Emilio Cieslaki, mas precisamente nas quadras 28 e 29 na sede do 

Município de Rio Bonito do Iguaçu. Aprovado por unanimidade oficie-se como solicitado. 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. Deu entrada as seguintes matérias: Projeto de Lei nº 020/2015 de 

autoria do Sr. Prefeito Municipal que Autoriza o Executivo Municipal a efetuar abertura de Crédito 

Adicional Suplementar  no Orçamento de 2015 e dá outras providências. Aprovado por 

unanimidade faça-se a lei. Projeto de Lei n° 021/2015 de autoria do Sr. Prefeito Municipal que 

Autoriza o Executivo Municipal a efetuar abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento de 

2015 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. Dando inicio o 

Vereador Nelço Bortoluzzi agradeceu a presença do publico onde destacou que a partipação da 

população fortalece as ações do legislativo. O Vereador Laertes C. Moreira também agradeceu a 

presença do publico e de parentes que prestigiaram a presente sessão. O Vereador Milton R. da 

Silva agradeceu a presença da publico, destacou a passagem do evento EXPORIO onde frisou a 

participação da população, disse que, na sua avaliação a crise generalizada por meios de 

informações, não se apresenta da forma que são postadas, pois entende que a verdadeira crise é a 

crise politica. Esclareceu que os próprios políticos devem ter o cuidado de gerenciar o momento, 

pois a população e a sociedade dependem muito de atitudes que venham a beneficiar os interesses 

da maioria. Disse que o silencio pode dar a resposta, apesar do ciúme de muitos o município está de 

parabéns por ter realizado uma grande festividade no final de semana que passou. Evidenciou que a 

crise financeira não se deve aos Governo Federal, Estadual e Municipal e sim a gastos exagerados 

de cada cidadão, deu exemplo do passado guando comparou o poder de aquisição entre os ricos e 

pobres. Citou diferenças entre o pobre ter bicicleta e o rico ter automóvel, além de outras diferenças 

opostas. Falou que a crise é gerenciada pelos grandes latifundiários, pois no passado os pobres não 

podiam ter acesso a festividades e demais regalias pela razão financeira, colocou que as aquisições 

de muitos ricos só foram possível através da ajuda de credito dos governos, independente da sigla 

partidária. Afirmou que a crise instaurada tem participação de todas as classes, mas diferenciou a 

realidade do pobre e do rico, sobressaiu dizendo que os pobres têm dividas, mas também adquiriu 

bens e os ricos têm bens, mas não apresenta a verdadeira realidade financeira a qual afeta 

diretamente os bancos e os órgãos tanto federal ou particular que assombram a crise. Parabenizou 

todos que participaram do evento, de todas as classes e findou dizendo que os pequenos estão de 

parabéns, pois estão vencendo e mostrando que são capazes de comandar se preciso for. Por fim o 

Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e parabenizou todos da comissão organizadora da 

EXPORIO e como não houve manifestações  dos demais vereadores o Sr. Presidente declarou 

encerrada a presente sessão convocando todos os Vereadores para a sessão ordinária no dia quatorze  

de setembro 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.  
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