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      Município de Rio Bonito do Iguaçu  

                     Estado do Paraná 

                                                              6ªLegislatura 

2ª Sessão Legislativa 

30ª Sessão Ordinária  

ATA Nº 036/2014 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos seis dias do mês de outubro 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: Mensagem nº 031/2014 subscrito pelo Prefeito Municipal, Sr. Irio Onélio de Rosso 

encaminhando o Projeto de Lei nº 024/2014 que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de 

Rio Bonito do Iguaçu para o Exercício Financeiro de 2015. 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. Mensagem nº 032/2014 

subscrito pelo Prefeito Municipal, Sr. Irio Onélio de Rosso encaminhando em Regime de Urgência 

o Projeto de Lei nº 025/2014 que Dispõe sobre a Politica Municipal de Resíduos Sólidos no âmbito 

do Município de Rio Bonito do Iguaçu e dá outras providências. Aceito pela entrada e reprovado 

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 033/2014 

subscrito pelo Prefeito Municipal, Sr. Irio Onélio de Rosso encaminhando em Regime de Urgência 

o Projeto de Lei nº 026/2014 que Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílios financeiros aos 

médicos participantes do projeto “mais médicos para o Brasil” e dá outras providências. Aceito pela 
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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. Mensagem nº 034/2014 subscrito pelo Prefeito Municipal, Sr. Irio Onélio de 

Rosso encaminhando em Regime de Urgência o Projeto de Lei nº 027/2014 que Autoriza o 

Executivo Municipal a abrir 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. Mensagem nº 035/2014 subscrito pelo Prefeito Municipal, Sr. Irio Onélio de 

Rosso encaminhando em Regime de Urgência o Projeto de Lei Complementar nº 006/2014 que 

Altera dispositivos da Lei Complementar nº 041/2014 de 17/06/2014 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. Ofício subscrito pelo Prefeito Municipal, Sr. Irio Onélio de Rosso em resposta 

ao oficio nº 081/2014 desta Casa de Leis, expondo que o Município sofreu uma ação de busca e 

apreensão, ajuizada pelo Ministério Público, onde foi apreendido diversos documentos, dentre eles 

licitações, contratos, notas fiscais, empenhos, impossibilitando de responder o oficio deste Poder 

Legislativo, pelo fato de não ter os dados solicitados e por esta razão solicitando que o prazo para 

resposta se inicie após a devolução dos documentos por parte do MP. Comunica-se o plenário 

arquiva-se. Ofício nº 1401/14-OPD-GP subscrito pelo Presidente do Tribunal de Contas do  Estado 

do Paraná, Artagão de Mattos Leão comunicando a emissão do Acórdão de Parecer Prévio nº 

332/14 proferido pelo Tribunal de Contas do Paraná, nas Contas do Poder Executivo do Município 

de Rio Bonito do Iguaçu, referente o exercício financeiro de 2012. Aceito pela entrada encaminha-

se para a Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização para à apreciação e parecer, fica a 

disposição da população por sessenta dias para o exame. Oficio nº 2084/2014/SR Oeste do PR 

subscrito pelo Gerente de Filial da Caixa Econômica Federal, Sra. Solange M. R. Anacleto de 

Souza e outros informando que foi celebrado com o Município de Rio Bonito do Iguaçu, o Contrato 

de Repasse nº 806030/2014 – Processo 1019653-17/2014 – Ação Fomento ao Setor Agropecuário – 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor total de R$ 310.000,00, sendo o 

valor do repasse de R$ 292.500,00 e da contrapartida de R$ 17.500,00, que tem por objeto 

aquisição de máquinas e equipamentos. Comunica-se o plenário arquiva-se. Oficio nº 

2087/2014/SR Oeste do PR subscrito pelo Gerente de Filial da Caixa Econômica Federal, Sra. 

Solange M. R. Anacleto de Souza e outros informando que foi celebrado com o Município de Rio 

Bonito do Iguaçu, o Contrato de Repasse nº 808827/2014 – Processo 1020419-89/2014 – Ação 

Fomento ao Setor Agropecuário – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor 

total de R$ 100.000,00, sendo o valor do repasse de R$ 97.500,00 e da contrapartida de R$ 

2.500,00, que tem por objeto aquisição de máquinas e equipamentos. 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. Nada havendo na matéria de primeira, segunda e terceira discussão e votação, 

passa-se para palavra livre. Dando inicio o Vereador Daizi Camelo comentou sobre o projeto mais 

médico, onde apontou a falta e os problemas que acontecem por está ausência. Frisou também um 

acontecimento lamentável, a morte de indígena no pátio da rodoviária onde que, por falta de 

atendimento o mesmo veio a falecer. O Vereador pediu apoio aos demais Vereadores para 

intensificar as cobranças e melhorias neste setor. O Vereador Laertes C. Moreira compartilhou o 

pedido do Nobre Par e prestou apoio no que fosse necessário para tomar as providencias cabível. 
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Aproveitou para cumprimentou todos os colegas Vereadores pelo trabalho realizado no ultimo 

pleito eleitoral onde cada Vereador representou seu candidato. Fez referencias de sua posição e de 

seus familiares onde sempre apoiaram o Partido dos Trabalhadores, mas diante de tanto escândalos 

de corrupção o Nobre Par disse que é momento de mudar e dar oportunidade de novas ideias e 

ações. O Vereador comentou sobre a pouca votação do Deputado e candidato a reeleição Nereu 

Moura na comunidade do Arapongas, disse que a população deveria ter mais consideração pelo seu 

trabalho, onde iniciou um calçamento que ira beneficiar muito a comunidade. O Vereador Nelço 

Bortoluzzi lamentou o fato ocorrido sobre a morte do indígena, disse que mesmo ele não sendo 

morador do município é dever dar atendimento em casos de emergências, o Nobre Par não afirmou 

se houve pedidos de ajuda nas secretárias pertinentes a este tipo de apoio, mas é importante rever 

para que no futuro não repita este fato. O Vereador João L. Bovino fez referencias positivas sobre o 

pleito eleitoral, disse que foi satisfatório trabalhar e pedir votos para os candidatos pois não teve 

intrigas ou qualquer tipo de desavenças entre os cabos eleitorais. Parabenizou todos os candidatos 

eleitos e cumprimentou os candidatos não eleitos e destacou que ainda é importante o apoio de 

todos, pois o município é o mais importante e merece está junção. Não havendo mais declarações o 

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

ordinária para o dia treze 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.  

 

 

 

 

 

 

 

  
 


