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      Município de Rio Bonito do Iguaçu  

                     Estado do Paraná 

                                                              6ªLegislatura 

2ª Sessão Legislativa 

28ª Sessão Ordinária  

ATA Nº 034/2014 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e dois dias 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 quórum 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 030/2014 subscrito pelo Prefeito Municipal, Sr. 

Irio Onélio de Rosso encaminhando em Regime de Urgência o Projeto de Lei nº 023/2014 que 

Autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de até R$ 

3.500.000,00 de 2014 e dá outras providências. O Vereador Irineu F. Camilo posicionou-se 

contrario o regime de urgência, disse que a poucos dias foi aprovado um crédito de mais de cinco 

milhões e cabe aos Vereadores ter cautela e estudar o referido projeto para poder entender as 

verdadeiras necessidades. O Sr. Presidente avaliou a importância em estudar melhor o referido 

projeto diante da colocação do Nobre Par e pelo fato que o projeto foi protocolado no ultimo dia útil 

de protocolos da Câmara, impossibilitando uma avaliação mais aprofunda pelos Vereadores. Após a 

explanação do Sr. Presidente o projeto foi colocado em votação nominal. Votaram  contra o regime 

de urgência os Vereadores: João L. Bovino, Nelço Bortoluzzi, Daizi Camello, Laertes C. Moreira, 

Jucimar Perico, Oseias de Oliveira e Irineu F. Camilo. Apenas o Vereador Anderson de Oliveira 

votou a favor do regime de urgência. Diante do resultado o Projeto foi aceito pela entrada, 
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reprovado por maioria do plenário em regime de urgência. Encaminha para Comissão de 

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

164/2014 subscrito pelo Prefeito Municipal, Sr. Irio Onélio de Rosso convidando os membros da 

Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização da Câmara, bem como os demais vereadores para 

participarem das seguintes audiências públicas: 1 – 29/09/2014, a partir das 9:00 na Associação 

Comercial, apresentação dos processos de elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, para o 

exercício financeiro de 2015; 2 – 29/09/2014, a partir das 10:00 na Associação Comercial, 

apresentação e avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do 2º quadrimestre de 2014; 3 - 

29/09/2014, a partir das 10:30 na Associação Comercial, prestação de contas da Secretaria 

Municipal e Saúde, relativa ao 2º quadrimestre de 2014. Comunica-se o plenário  arquiva-se. Ofício 

nº 08/2014 subscrito pela Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde, Sra. Gizelma Baroni em 

resposta ao Ofício nº 092/2014 referente a não entrega dos medicamentos Formoterol 12 mcg + 

budesonida 400mcg frasco a 20 pacientes e o Clopidogrel 75 mg comprimidos a 7 pacientes de Rio 

Bonito do Iguaçu. O Vereador João L. Bovino questionou a informação do oficio, disse que o 

mesmo alega que os medicamentos não estão sendo repassados aos pacientes devido a falta de 

matéria prima da confecção dos mesmos. O Vereador apontou pouco esclarecimento, pois disse que 

em qualquer farmácia da cidade é possível adquirir estes medicamentos, evidenciou o fato dizendo 

que quem tiver dinheiro adquire e quem não tem fica sem. Destacou a verba destinada para a saúde 

e o percentual gasto, frisou dizendo que é gasto na saúde aproximadamente vinte e três por cento e  

é importante oficiar o executivo alertando o problema em foco pois há eminencia de pacientes 

morrerem sem estes medicamentos. O Vereador Pediu ao Sr. Presidente que fosse feito um oficio 

pedindo ao Sr. Prefeito providencias e se necessário que enviasse um projeto para a compra desses 

medicamentos em regime de urgência, porque a população não pode ficar sem os mesmos, pediu 

aos Nobres Pares que apoiem este pedido diante dessa grande necessidade. O Sr. Presidente colocou 

em votação o pedido do Vereador João L. Bovino referente ao envio do oficio ao executivo. 

Aprovado por unanimidade. Comunica-se o plenário arquiva-se. 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. Como não houve 

matérias em primeira , segunda e terceira discussão e votação passa-se a palavra livre. Dando inicio 

o Sr. Presidente comunicou o plenário sobre uma proposta de emprego por parte da empresa 

Coopavel, disse que a mesma procurou-o e ofertou vagas de trabalho na cidade de Cascavel, 

marcou uma reunião aberta para interessados na próxima sexta para esclarecer quais são os 

requisitos e proposta de trabalho ofertado. Também o Sr. Presidente comunicou um pedido dos 

moradores do loteamento Schimeng referente a ligação de agua no loteamento, apontou um 

empasse entre a empresa Sanepar e o proprietário do loteamento. O Sr. Presidente esclareceu que a 

Câmara compartilhara providencias junto aos responsáveis pelo fato de tratar-se de questão social, 

deixou em aberto para manifestação dos Nobres Pares. O Vereador Laertes C. Moreira agradeceu a 

presença do publico e manifestou-se a favor dos moradores e apontou que em conversa informal  

com responsável da Sanepar no Município o mesmo falou que falta a instalação de uma bomba de 

pressão sendo de responsabilidade do proprietário do loteamento e que estão em contato com o 

proprietário orientando-o os procedimentos para sua execução. O Vereador João L. Bovino 

colocou-se favorável aos moradores do loteamento e justificou que a verdadeira responsabilidade de 

sanar este empasse seria do proprietário do loteamento, haja vista todas as normas que são cobradas 

desde seu inicio até a entrega final. Disse que vai cobrar independente de quem seja a 

responsabilidade, seu objetivo é o atendimentos aos moradores do loteamento.  O Vereador Irineu 
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F. Camilo  cumprimentou o publico presente e destacou sua participação em uma reunião com o Sr. 

Prefeito e moradores da Comunidade do Rio Lambari onde as mesmas reivindicaram melhorias nas 

estradas da região, o Vereador frisou que no mês de abril fez uma solicitação de recuperação de 

estradas para aquela região cuja a mesma foi aprovada pelos nobres pares mas que enviada ao 

executivo nada foi feito. O Vereador disse que o Sr. Prefeito determinou a execução mas que os 

Secretários e chefes das pastas não cumprem seu pedido. O Vereador lamentou o descaso e pediu 

pessoalmente ao Sr. Prefeito que toma-se providencia e caso não fosse realizado continuaria 

cobrando esta ação. O Vereador destacou mais um deslize por parte do executivo quando 

comprometeram-se em levar atletas do taekwondo para participar de uma competição a nível 

nacional na Cidade de Curitiba, mas irresponsavelmente o Secretário de Educação o qual prometeu 

o transporte não cumpriu  seu compromisso e os atletas perderam o evento e foram rebaixados de 

nível em suas categorias, por faltarem aos compromissos nacionais. Manifestou apoio aos 

moradores do loteamento e que estará junto com os Nobres Pares na cobrança de solução. O 

Vereador Jucimar Périco cumprimentou o publico presente e apoiou o envio do oficio aos 

responsáveis, disse que é importante este apoio da Câmara pois entende a dificuldade da falta de 

agua. O Vereador Daizi Camello compartilhou as palavras do Vereador Irineu F. Camilo referente 

as atletas do taekwondo, pois os mesmos pagaram a inscrição e perderam por falta de 

responsabilidade de representantes do executivo. Também colocou-se favorável ao moradores do 

loteamento dizendo que não importa de quem é a culpa, desde que seja solucionado o problema da 

falta de agua. O Vereador Oséias de Oliveira esclareceu que a parte da Câmara de Vereadores é 

apenas de fortalecer e aproximar os responsáveis para chegar a uma solução, e disse que que nada 

adiante ficar apontando os culpados, o certo é confrontar as duas partes no mesmo  momento e 

pedir solução documentalmente para não arrastar por mais tempo este impasse, afirmou ser parceiro 

e estará junto nesta luta. O Vereador João L. Bovino solicitou novamente ao Sr. Presidente para 

complementar algumas palavras referente a situação do Posto de Saúde. Apontou problemas e 

situações que estão deixando a Secretária  de Saúde sem direcionamento, recentemente é afastado o 

Ex-Secretário e agora o Sr. Prefeito anuncia em jornal que funcionários iram por tempo 

indeterminado comandar a Secretaria. O Vereador esclareceu que a falta do responsável efetivo 

como Secretário complicará na perca de recursos, programas e convênios do governo Federal e 

Estadual, falou que está uma calamidade este fato e é de suma importância a cobrança generalizada 

de todos os Vereadores para que não aconteça algum tipo de problema irreversível. O Vereador 

Nelço Bortoluzzi agradeceu a presença de todos e classificou o alerta do Nobre Par 

importantíssimo, pois a saúde é um fator primordial de uma administração e sempre haverá 

cobrança nesta área. Comentou sobre o trabalho das maquinas, destacou a falta de óleo diesel para 

aumentar o trabalho, entendeu que os pedidos de abertura de credito seria além de pagar os 

funcionários, adquirir combustíveis para atender vários problemas nas estradas rurais do município. 

Colocou-se favorável a reivindicação dos moradores do loteamento Schimeng e certamente as 

partes responsáveis tomaram as devidas providencias. Por fim o Sr. Presidente falou que a Câmara 

vai enviar os ofícios aos responsáveis para que tomem as providencias e resolvam o problema 

independente de quem seja a culpa. Falou do trabalho que a Sanepar está fazendo dentro dos  

Assentamentos na instalação de aproximadamente noventa quilômetros de rede de agua para que no 

futuro conforme estudo a agua de poço ira faltar e prevendo isso ação já esta sendo realizada, disse 

que a agua é um direito de todos e certamente o problema será resolvido. Destacou a importância de 

unir esforços para sanar os problemas dentro do município, pois representantes de todas as áreas 

tem suas responsabilidades independente qual seja e certamente cabe a população eleger seus 
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representantes para que tenham força politica e suas lideranças. Mas cobrou da população para não 

votar em pessoas que nunca contribuíram para o município, dessa forma torna-se difícil 

representantes do Executivo e do Legislativo lutarem por melhorias para o povo. Não havendo mais 

declarações o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão convocando todos os Vereadores 

para a sessão ordinária para o dia vinte e nove 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.  

 

 

 

 

 

 

 

  
 


