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      Município de Rio Bonito do Iguaçu  

                     Estado do Paraná 

                                                              6ªLegislatura 

2ª Sessão Legislativa 

32ª Sessão Ordinária  

ATA Nº 039/2014 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte 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 Senhor. 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 Senhor. Presidente passa para os trabalhos da hora do expediente. Deram entrada as 

seguintes matérias: Mensagem nº 036/2014 subscrito pelo Prefeito Municipal, Sr. Irio Onélio de 

Rosso encaminhando em Regime de Urgência o Projeto de Lei Complementar nº 007/2014 que 

Institui o tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensada a microempresa e a empresa de 

pequeno porte no âmbito do Município, na conformidade das normas gerais previstas no Estatuto 

Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte instituído pela Lei Complementar 

(federal) nº 123, de 17 de dezembro de 2006 e suas atualizações. Aceito pela entrada, reprovado por 

unanimidade do plenário em regime de urgência. Encaminha para Comissão de Legislação, Justiça 

e Redação para o parecer sobre sua legalidade e constitucionalidade. Ofício nº 180/2014 subscrito 

pelo Prefeito Municipal, Sr. Irio Onélio de Rosso diante do fato do encaminhamento do Projeto de 

Li Complementar nº 007/2014, comunica que a consultora do SEBRAE, Sra. Cleusa F. Gowacki, 

estará presente na sessão do dia 28/10/2014 a fim de proceder a esclarecimentos que se fizerem 

necessários sobre o Projeto mencionado acima. Fica a critério dos vereadores a inclusão na sessão 

ou fora dela para esta conversa. O Sr. Presidente esclareceu aos Vereadores a importância de haver 
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maior esclarecimentos referente ao projeto mencionado. Sugestionou uma reunião com a Srª Cleusa 

F. Gowacki do SEBRAE antecedendo sessão ordinária para maiores esclarecimentos. Comunicado 

o plenário arquiva-se. Comunicados nº CM251533/2014, CM251534/2014, CM251535/2014, 

CM251536/2014, CM251537/2014, CM251538/2014 e CM251539/2014 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, respectivamente: Manutenção da Educação Infantil – TD, parcela 012, no valor de R$ 

79.872,46; PDDE – Educação Integral parcela 001 - no valor de R$ 26.650,00; PDDE – qualidade, 

parcela 001 - no valor de R$ 15.000,00; PDDE – qualidade, parcela 001 - no valor de R$ 1.504,00; 
PDDE – qualidade, parcela 001 - no valor de R$ 3.505,00; PDDE – qualidade, parcela 001 - no 
valor de R$ 1.474,00; PDDE – qualidade, parcela 001 - no valor de R$ 1.768,00. Comunicado o 
plenário arquiva-se. Indicação nº 002/2014 subscrito pelo Vereador Irineu Ferreira Camilo solicita o 
encaminhamento de oficio ao Deputado Federal, Sr. Nelson Meurer, solicitando Seja inserida uma 
emenda no orçamento da união para o Exercício Financeiro de 2015, no valor de R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais), conforme compromisso assumido pelo Deputado Nelson Meurer a este 
Município, com objetivo de executar a conclusão e ampliação do Centro de Convivência da Melhor 
Idade de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná. 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: Indicação nº 002/2014 subscrito pelo Vereador 
Irineu Ferreira Camilo solicita o encaminhamento de oficio ao Deputado Federal, Sr. Nelson 
Meurer, solicitando Seja inserida uma emenda no orçamento da união para o Exercício Financeiro 
de 2015, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme compromisso assumido pelo 
Deputado Nelson Meurer a este Município, com objetivo de executar a conclusão e ampliação do 
Centro de Convivência da Melhor Idade de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná. 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 023/2014 de autoria do Sr. Prefeito Municipal 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 Sr. Presidente informou que o valor em destaque foi discutido e 
estudado por todos os Vereadores e diante das circunstancias todos aprovaram para não complicar 
os trabalhos da administração. Disse que mais uma vez a Câmara de Vereadores está aprovando 
remanejamento o qual cabe ao executivo cumprir com suas obrigações, pois o legislativo está sendo 
parceiro em todos os projetos de lei. Aprovado por unanimidade faça-se a lei. Projeto de Lei nº 
026/2014 de autoria do Sr. Prefeito Municipal que Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílios 
financeiros aos médicos participantes do projeto “mais médicos para o Brasil” e dá outras 
providências. O Vereador Nelço Bortoluzzi solicitou ao Sr. Presidente informações referente a 
quantidade de médicos que prestam serviço ao posto de saúde. O Sr. Presidente  sugestionou o 
envio de m oficio solicitando informações referentes a quantidade de médicos, quem seria os 
mesmos e qual local de trabalho os mesmos atuam. Diante do exposto foi acatado o pedido e será 
envidado o oficio para atribuir maiores informações. Aprovado por unanimidade, faça-se a lei 
Projeto de Lei nº 027/2014 de autoria do Sr. Prefeito Municipal que Autoriza o Executivo 
Municipal a abrir Crédito Adicional Especial no orçamento de 2014 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 em terceira discussão 
e votação passa-se para palavra livre. Dando inicio o Vereador Laertes C. Moreira agradeceu o 
colaboradores e o secretário da secretária de Viação e Obras, onde que a seu pedido foi realizado a 
uma terraplanagem na comunidade do Alagado está que havia muito tempo sido solicitado. O 
Vereador Irineu F. Camilo frisou o assunto tratado durante o decorrer da tarde cujo assunto foi a 
forma de recolhimento do lixo e sua separação. Disse que além da sua participação outros 
Vereadores estivaram presente juntamente com o Secretário de Finanças Antonio Dominiak. O 
Vereador apontou diversas reclamações da população diante da forma que foi organizada, atribuiu 
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complexidade que poderá trazer transtorno a população e ao comercio. O Vereador Nelço 
Bortoluzzi considerou ter a participação da Comissão de Agricultura e Meio Ambiente para ter mais 
acesso a tramites organizacionais da coleta. O Vereador Anderson de Oliveira disse que faz parte do 
Conselho Municipal do Meio Ambiente onde participou juntamente com outros conselheiros 
inclusive representantes do comercio sobre a interação da nova forma da coleta do lixo. O Vereador 
esclareceu que existem normas e segmentos para serem seguidos, disse que de fato tornou-se uma 
realidade no município e caberá ao poder publico e a população adaptar-se cada um na sua função, 
informou que durante as discussões na reunião do conselho foram abordados diversos temas 
relacionados à melhor forma de atender o fato, mas a solução final será ainda mais discutida. Um 
dos principais objetivos é a informação chegar até os moradores, para que cada casa ou ponto de 
coleta possa administrar e automaticamente contribuir para a redução dos resíduos, reduzindo 
paralelamente o custo de captação deste serviço. Todo este processo é devido a falta do aterro 
sanitário exigido pelos órgãos federal e o município que não se adequar poderá ser multado caso 
não obedeças as normas, o Vereador lembrou que segundo essas normas cada residência ou 
comercio é responsável pela sua produção do lixo e é justamente essa ação que  normas estão mais 
rígidas para haver o melhoramento da qualidade de vida da cada cidadão. O Vereador Nelço 
Bortoluzzi atribuiu a função de uma empresa que fazia no passado a coleta de lixo reciclável no 
município. Disse que cabe ao poder executivo ter uma parcela de apoio financeiro haja vista a 
grande demanda na coleta justificou que o trabalho é bom e ajudará na conscientização dos 
moradores em separar os lixos. O Vereador Anderson de Oliveira frisou que a empresa mencionada 
será parceira deste processo quanto a coleta de lixo reciclável e futuramente o lixo orgânico deverá 
ser discutido seu manejo para solucionar este fato. O Vereador Irineu F. Camilo lembrou que o 
prazo para restruturação do aterro sanitário no município expirou no mês de agosto e a partir desta 
data o município está achando novas para solucionar este problema dos lixos. O Vereador João L. 
Bovino parabenizou o trabalho do presidente da AERBI Sr. Joarez Bortoluzzi o qual está 
conduzindo para o próximo ano à Copa AERBI, está com mais de cinquenta equipes inscritas. 
Disse que é orgulho ter pessoas que levam o nome do município e contribui para que Rio Bonito do 
Iguaçu seja reconhecido dentro do Estado. Não havendo mais declarações o Senhor. Presidente 
declarou encerrada a presente sessão convocando todos os Vereadores para a sessão ordinária para o 
dia vinte e oito 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.  

 

 

 

 

 

 

 

  
 


