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      Município de Rio Bonito do Iguaçu  

                     Estado do Paraná 

                                                              6ªLegislatura 

2ª Sessão Legislativa 

29ª Sessão Ordinária  

ATA Nº 035/2014 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e nove 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, 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: Ofício nº 165/2014 subscrito pelo Prefeito Municipal, Sr. Irio Onélio de Rosso 

encaminhando mídia digital com dados fieis da documentação que complementa as informações da 

Prestação de Contas referente o Exercício de 2013 do Município de Rio Bonito do Iguaçu. 

Comunica-se o plenário arquiva-se. Comunicado nº CM240680/2014 subscrito pelo Ministério da 

Educação – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação informando as seguintes liberações 

de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação: Alimentação Escolar – creche, no valor de R$ 2.320,00; 

Alimentação Escolar – ensino fundamental, no valor de R$ 14.652,00; Alimentação Escolar – EJA, 

no valor de R$ 360,00; Alimentação Escolar – AEE, no valor de R$ 1.370,00; Alimentação Escolar 

– pré-escola, no valor de R$ 3.830,00;  PNATE 006 - no valor de R$ 25.181,98; PNATE 006 - no 

valor de R$ 6.994,21; PNATE 006 - no valor de R$ 2.865,78; QUOTA 007 - no valor de R$ 

38.418,07. Comunica-se o plenário arquiva-se. Ofício Circular 

Externo/MDS/SNAS/DEFNAS/CGEOF/Nº 20/2014 subscrito pela Diretora Executiva do Fundo 
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Nacional de Assistência Social Substituta, Sra. Dulcelena Alves Vaz Martins Comunicando 

transferência de recursos para o Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Rio Bonito 

do Iguaçu, destinado ao custeio das ações e serviços sócio assistenciais de caráter continuado, 

sendo: IGD-PBF, no valor de R$ 5.843,48; IGD-SUAS, no valor de R$ 836,05; PBF, no valor de 

R$ 6.000,00; PBV3 EQUIPE, no valor de R$ 4.500,00; VOLANTE PTMC, no valor de R$ 304,05. 

Comunica-se o plenário arquiva-se. Requerimento nº 007/2014 subscrito pelo Vereador Laertes 

Carador Moreira o qual requer que seja justificada sua falta à Sessão Ordinária deste Legislativo 

Municipal, do dia 29 (vinte e nove) do mês de setembro do corrente ano, visto que está com viagem 

agendada ao Estado do Mato Grosso do Sul, por motivo de doença de familiares. Aceito pela 

entrada encaminha-se par 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: Requerimento 

nº 007/2014 subscrito pelo Vereador Laertes Carador Moreira o qual requer que seja justificada sua 

falta à Sessão Ordinária deste Legislativo Municipal, do dia 29 (vinte e nove) do mês de setembro 

do corrente ano, visto que está com viagem agendada ao Estado do Mato Grosso do Sul, por motivo 

de doença de familiares. Aceito pela entrada encaminha-se par discussão única e votação. Aprovado 

por unanimidade concede-se falta na forma regimental. Nada mais havendo na matéria de discussão 

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

matérias de primeira discussão, segunda e terceira discussão e votação passa-se para palavra livre. 

Dando inicio o Vereador Nelço Bortoluzzi cumprimentou o publico presente e destacou a visita de 

representantes da Empresa Coopavel onde ofereceram oportunidade de trabalho na empresa, deram 

informações importantes e explicaram o procedimento e forma de contratação oferecida. Informou 

aos Nobres Pares que esteja interessado na oportunidade é só procurar maiores informações com o 

Diretor geral da Câmara de Vereadores o qual terá panfletos e maiores informações para a pratica. 

O Vereador Irineu F. Camilo cumprimentou o publico presente e destacou um apelo feito por 

moradores da Comunidade do Alto Alegre onde apontaram dificuldade de locomoção das estradas, 

informaram ao Vereador que a situação está dramática, pois a duas semanas as crianças não 

frequentam as aulas e para sair da Comunidade para tratamento de saúde é ainda pior. O Vereador 

entende que está mais critico pela quantidade de chuvas, mas que antes disso aquela região estava 

esquecida a um bom tempo pela administração. Além o Vereador informou que nesta data 

participou da audiência publica referente  ao orçamento anual previsto para o ano de dois mil e 

quinze, onde faz parte pela Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, disse que foi o único 

Vereador presente e entendeu que diante das informações e da importância dos valores pediu aos 

representantes do executivo para explanarem estás informações para que os Vereadores possam 

entender e ajudar a administrar junto com o executivo. Ainda o Vereador fez referencias aos 

momentos de cobranças que um Vereador faz, mas entende que é dever de parabenizar uma boa 

ação quando feita. O Vereador Irineu F. Camilo parabenizou a ação do Sr. Prefeito quando de vez 

destinou a Patrulha Mecanizada para a Comunidade de Nova Aliança oriunda da emenda do 

Deputado Federal Nelson Meurer, agradeceu em nome da Comunidade e findou dizendo que é com 

representantes sérios que as coisas acontecem, lembrou que dia cinco de outubro próximo 

acontecera as eleições e cabe aos eleitores votarem com consciência para escolherem realmente os 

representante que contribuem com seu município. O Vereador Jucimar Périco agradeceu a presença 

do publico e destacou seu trabalho na liberação de um valor de noventa mil reais que estava 

bloqueado para à aquisição de calcário, esclareceu que está ação foi em parceria com o então 

Secretário de Governo do Paraná Cesar Silvestre que deu total respaldo e apoio ao fato. Disse que o 

dinheiro já está na conta da prefeitura apenas fazer a licitação e a contra partida da Prefeitura no 
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translado e no espalhamento na lavoura. Lembrou que parte deste calcário será destinada para o 

Assentamento dez de Maio. O Vereador Oséias de Oliveira compartilhou as palavras do Nobre Par 

onde afirmou que a Comunidade de Nova Aliança e outras mais estão passando por dificuldade, 

disse que há muita chuva, mas à quase dois anos que maquinários não passam próximo as estás 

comunidades, diante destes fatos o Vereador frisou que sua vontade é de participar junto aos 

companheiros, mas pela falta de colaboração de alguns correligionários fica difícil fortalecer um 

grupo. Disse que é parceiro do Prefeito para ajudar a resolver estes problemas, mas apontou que é 

importante valorizar os companheiros que lhe ajudam. O Vereador João L. Bovino parabenizou a 

atitude do Sr. Prefeito onde o mesmo fez um ato de entrega perante populares e diante da presença 

dos Vereadores João Bovino e Irineu Camilo da patrulha mecanizada há Comunidade de Nova 

Aliança. Agradeceu a administração pelo atendimento feito sobre a limpeza um ponto de lixo em 

local inapropriado, pois o mesmo estava em local que serve de ponte de ônibus para as crianças que 

vão para escolas,  este localizado no inicio do Loteamento Cieslaki. O Vereador lamentou um fato 

onde um jovem de dezesseis anos procurou ajuda na secretária de Assistente Social para poder 

emancipar-se sendo que já está com emprego arranjado, mas por fatores de despreparo ou 

desinteresse de funcionários da secretária, está moça procurou a Câmara de Vereadores onde que no 

momento estava sua pessoa e presenciou as lamentações da jovem. Para sua surpresa foi o relato da 

jovem dizendo que foi a própria secretária de Assistente Social que mandou ela procurar a Câmara 

dizendo que era lá o lugar certo de pedir estes favores. O Vereador João L. Bovino lamentou o fato 

dizendo que é um absurdo tratarem uma cidadã desta forma, pois a secretária já existe para este tipo 

de atendimento, o Vereador pediu respeito por parte de todos os funcionários e quem não queira 

fazer jus ao emprego que tem, que de lugar para quem tem compromisso e vontade de fazer o certo. 

O Vereador disse que conversou com o responsável da pasta de habitação onde perguntou ao 

funcionário o porquê que as casas do loteamento Cieslaki estão paradas. O mesmo respondeu que 

depende de um parecer o Jurídico da Prefeitura e mais de noventa dias nenhuma resposta veio do 

responsável da pasta. O Vereador lamentou novamente a falta de cooperação de certos funcionários, 

que não tem comprometimento com a população, pois estas necessitam diretamente da ação do 

executivo. Não havendo mais declarações o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão 

convocando todos os Vereadores para a sessão ordinária para o dia seis de outubro 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.  

 

 

 

 

 

 

 

  
 


