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      Município de Rio Bonito do Iguaçu  

                     Estado do Paraná 

                                                                              6ªLegislatura  

3ª Sessão Legislativa 

31ª Sessão Ordinária  

ATA Nº 039/2015 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos dezenove dias do mês de outubro 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 031/2015 subscrito pelo Prefeito Municipal Sr. Irio 

Onélio de Rosso encaminhando em Regime de Urgência o Projeto de Lei nº 027/2015 que Autoriza 

o Executivo municipal a suplementar Crédito Adicional Especial no Orçamento do Município de 

2015 e da outras providencias. Aceito pela entrada e aprovado em regime de urgência. Encaminha-

se para comissão de Legislação, Justiça e Redação para o parecer sobre sua legalidade e 

constitucionalidade. Substitutivo ao Requerimento para Tribuna Livre n.º 003/2015 subscrito pelo 

representante da Liga Marcos Freire de Futebol, Senhor Jucelino T. do Amaral,  o qual irá falar 

sobre o esporte no Município. Aceito pela entrada concede-se na forma regimental.  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 discussão e votação, passa-se para matéria de 

segunda discussão e votação. Nada havendo na matéria de segunda discussão e votação, passa-se 
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para matéria de terceira discussão e votação. Nada havendo na matéria de terceira discussão e 

votação, passa-se para palavra livre. Não havendo manifestação do Sr. Presidente passou para 

tribuna livre. Dando inicio o Sr. Jucelino T. do Amaral cumprimentou todos os presentes, 

referenciou cada Vereador,  agradeceu a oportunidade e saudou o Vereador Milton R. da Silva pelo 

requerimento. Sr. Jucelino destacou falando do objetivo da sua presença, disse que a finalidade foi 

fundar a Liga Marcos Freire de Futebol onde que, juntamente com mais quatorze Presidentes de 

comunidades fizeram a eleição e sua pessoa ficou como Presidente da Liga, acresceu informando 

que todos os representantes das comunidades fazem parte da diretoria da Liga. Disse que o objetivo 

da Liga é promover e organizar campeonatos  masculino, Feminino e infanto-juvenil, lembrou o 

ultimo campeonato realizado por sua pessoa no ano de dois mil e onze, quando o Sr. Joares 

Bortoluzzi era chefe do esporte. Frisou que o atual departamento de esporte está colaborando, doou 

duas bolas e a premiação do campeonato. Direcionou suas palavras ao pedido apresentado a cada 

Vereador, o qual solicitou aos Nobres Pares que os mesmos façam um projeto de lei ou emenda 

parlamentar para que se torne possível um valor de doze mil reais anual, para cobrir despesas de 

bolas, troféus, redes, subsídios de juízes e um computador para atender os campeonatos promovidos 

pela Liga Marcos Freire de Futebol. Alertou que existe informações de um repasse de mais de cem 

mil reais para o esporte, mas que até o presente momento não viu a aplicação deste recurso. Além 

solicitou intervenção dos Vereadores para viabilizar uma sala para sediar a sede da Liga a qual o Sr. 

Jucelino destacou o prédio da ACAMF, cujo mesmo está desativado e com salas disponíveis para 

uso. Justificou tal solicitação devido a carência de recreação e atividades esportivas dentro das 

comunidades do assentamento, identificou o futebol sendo o principal esporte praticado e desta 

forma o apoio e incentivo por parte dos órgãos públicos fortalecerá á convivência de jovens e 

adultos entre a sociedade e as comunidades. Convidou os Nobres Pares para participarem do jogos, 

para acompanharem a organização e a dedicação de cada comunidade, pois todos tem o 

entendimento que está pratica focaliza para o bem, porque trata de esporte, saúde, lazer e 

confraternização entre pessoas e comunidades. Ressaltou evidenciando a aplicação do recurso, disse 

que a Liga não tem interesse de controlar o dinheiro, apenas deseja, que o recurso esteja disponível 

quando houver necessidade de adquirir materiais esportivos ou contratar árbitros para os 

campeonatos, considerou baixo o valor solicitado diante do resultado e atendimento que a Liga 

poderá contribuir entre as comunidades e para as pessoas que lá residem. Informou que haverá 

arrecadação de inscrições nos campeonatos, onde que os mesmos serviram para subsidiarem 

transportes e também outras inscrições de campeonatos realizados em varias partes do município, 

traduziu a importância de haver estás interações, a participação entre comunidades fortalecerá os 

benefícios e quanto mais equipes tiver, mais as comunidades arrecadam e poderão participar de 

outros campeonatos, desta forma evitam a procura de patrocínios públicos, particulares e 

empresariais e ao mesmo tempo confraternizam e desfrutam do lazer que tanto desejam. O Sr. 

Presidente Anderson de Oliveira cumprimentou o publico presente e parabenizou a atitude e 

organização das comunidades envolvidas na busca de melhorias e direitos sociais. Felicitou o Sr. 

Jucelino pela atitude mais atribuiu normativas que são necessários informar diante da solicitação do 

Presidente da Liga. Esclareceu que o Poder Legislativo não tem poder e legalidade de criar projeto 

de Lei que onere despesas ao município, somente o Legislativo aprova os Projetos oriundos do 

Executivo. Informou a cerca da emenda que, apenas Senadores e Deputados Federais têm uma 

parcela do orçamento para destinar onde deve ser aplicado. Deu a exemplo a entrega de uma 

patrulha agrícola a qual só deve ser entregue para a comunidade que estiver criada uma associação, 

com os documentos em dia junto ao contador, após a mesma deverá passar pela votação do plenário 

da câmara para que seja instituída como utilidade publica, podendo assim receber investimentos 
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oriundos do executivo. Diante do exemplo o Sr. Presidente esclareceu que existe seguimentos 

dentro da lei que devem ser seguidos e após todos os tramites legais os Vereadores apenas votam 

autorizando ou não os convênios de repasses as pretendidas entidades. O Vereador Irineu F. Camilo 

cumprimentou o publico presente, estendeu ao presidente da Liga onde se adiantou favorável a 

solicitação da Liga. Compartilhou das Palavras do Presidente da Casa onde o mesmo esclareceu que 

existem normativas que devem ser seguidas. Colocou-se juntamente com demais Vereadores 

parceiro a buscar junto ao executivo o envio do referido projeto de lei, para que o mesmo possa 

complementar a iniciativa da Liga e certamente fortalecer o plano social que todos os presidentes e 

representantes das comunidades tiveram. O Vereador Nelço Bortoluzzi agradeceu a presença do 

publico, cumprimentou o presidente da Liga Marcos Freire de Futebol onde destacou a necessidade 

de formalizar a Liga para que através da Câmara de Vereadores  seja possível cria-la como de 

utilidade publica, passível de receber investimentos por parte do executivo. Avaliou a intervenção 

por parte dos Vereadores junto ao departamento de esportes sobre o orçamento disponível, se cabe 

disponibilizar um recurso prévio até a total regularização da Liga. O Sr. Jucelino  esclareceu que o 

recurso solicitado é para cobrir os gastos necessários, não obrigando a gastar o dinheiro disponível. 

A intenção é apenas viabilizar os materiais esportivos necessários e a estrutura de árbitros que serão 

utilizados durante os campeonatos. Ainda o Sr. Jucelino considerou que um investimento prévio 

poderia ser viabilizado pelo departamento de esporte, pois acredita que haja dinheiro para este tipo 

de investimento. O Vereador Nelço Bortoluzzi sugestionou ao Presidente da Liga Sr. Jucelino para 

antecipar uma negociação até a documentação ficar pronta, apresentando um cronograma do 

campeonato para o departamento de esporte, para previamente avaliarem as necessidade e 

disponibilizar de alguma forma um subsidio para dar seguimento ao campeonato. O Sr. Jucelino 

informou que buscaram ajuda ao departamento de esporte o qual por meio de seu representante 

disponibilizou duas bolas, a premiação em medalhas e troféus, apenas não entregaram um jogo de 

rede prometido devido a problemas de repasse. O Sr. Jucelino admitiu que o departamento de 

esportes ajudou no que pode, além de dar suporte na montagem das tabelas do campeonato e demais 

suportes. O Vereador Milton R. da Silva cumprimentou o publico presente, também estendeu os 

cumprimentos ao Presidente da Liga Sr. Jocelino onde destacou sua presença na abertura do 

campeonato entre as comunidades do Marcos Freire, posicionou-se parceiro da iniciativa e atribuiu 

apoio no que se refere a criação da Liga. Compartilhou das palavras do Presidente da Casa quando 

mencionou a forma legal de aprovar o seguimento da solicitação do recurso para a Liga Marcos 

Freire de Futebol. Esclareceu que independente da localidade, todas as comunidades estão 

desamparadas de apoio e incentivo em todos os setores, se tratando do esporte cujo beneficio é a 

confraternização e lazer, está mais esquecido. O Vereador realçou a pratica de varias comunidades 

que, por iniciativa própria fazem campeonatos de diferentes esportes para cultivar a participação de 

todos da comunidade, apontou despreparo da administração, pois o único lazer que as comunidades 

do interior têm, é o esporte em geral. A falta de incentivo e apoio enfraquece o desejo e anseio do 

laser entre todos os moradores do interior, sendo que a única diversão para eles é o esporte. 

Salientou que sua opinião não é critica e sim construtiva, pois recurso tem para investimento em 

todos os setores, cabe ao gestor querer aplicar, disse entender a situação do momento quando citam 

a crise, mas se deixar abater pela crise dificilmente haverá animo para viver. Manifestou-se 

confiante no êxito da solicitação onde compartilhou desejo de ajudar, mas de forma cautelosa o 

Nobre Par pediu cuidado referente aos apoios, para que não haja interferência politica, avaliou está 

interferência sendo a mais prejudicial entre todos os apoios, pois notadamente é a forma mais cruel 

e desnecessária de derrubar os verdadeiros colaboradores e apoiadores de causa. Acresceu 

destacando as ações do gestor e dos nove Vereadores, disse que não votou no atual prefeito, mas 
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independente do fato, é ele quem comanda. Mesmo caso dos Vereadores, até o final do mandato são 

os mesmos que decidem e votam, diante disso frisou que é este apoio que deve ser zelado pelo fato 

das necessidades da estrutura publica financeira e física. Falou que seu apoio é para todas as 

comunidades do município, mas para o assentamento é maior, pela razão de ser assentado e morar 

lá. Disse que não pode menosprezar os companheiros que o ajudaram a eleger, pois teve votos em 

todas as comunidades e diante disso pretende manter este apoio, não admite que pessoas ou 

politiqueiros façam de problemas contornáveis um problema irreversível aproveitando-se para 

prejudicar a boa intenção de quem está ajudando. Pediu atenção aos companheiros para 

acompanharem as redes sociais diante do fato da informação ser transmitida de forma destorcida, 

colocou indignação diante de pessoas que informam fatos que não é real, causando instabilidade 

entre os companheiros e lideranças. Reafirmou que não votou no atual prefeito, mas está tentando 

ajudar o mesmo a administrar e ajudar as comunidades do município. O Vereador João L. Bovino 

cumprimentou o publico e o Sr. Jucelino, parabenizou todos os representante das comunidades pela 

reivindicação, pois muitas vezes os Vereadores não sabem qual é a intenção e o desejo de todos. 

Disse ser parceiro e adiantou-se dizendo que a partir do momento em que estiver legalizado a Liga 

como associação, certamente os nove Vereadores irão votar a favor para criá-la como utilidade 

publica e, após enviaram um requerimento para o Sr. Prefeito para fazer o repasse solicitado. 

Explicou a importância de avaliar o planejamento financeiro do executivo para fazer os repasses, e 

sobre o espaço da ACAMF o Nobre Par esclareceu que não seria de competência da Câmara de 

Vereadores liberar o espaço, pelo fato da mesma ser de responsabilidade da Organização de todas as 

comunidades do Assentamento Marcos Freire. Desta forma o Vereador sugestionou a realização de 

uma assembleia com a participação de todas as comunidades do assentamento Marcos Freire para 

juntas apoiarem a liberação de um espaço da sede da ACAMF com o aval do Presidente da 

entidade. Colocou-se parceiro da causa e quando solicitado o mesmo estará apoiando as 

reinvindicações da Liga. O Sr. Jucelino respondeu as falas do Vereador Milton referente ao apoio 

politico, esclareceu que dentro da organização da Liga não há interesse de assunto referente a 

politicagem, o seu interesse é proporcionar um trabalho social voltado pra saúde, educação, lazer e 

cidadania, pois acredita que o esporte atrai muitos jovens e crianças e ao mesmo tempo os afastam 

de situações perigosas. O Vereador Milton interferiu dizendo, ao expor a sua ideia no seu discurso 

foi mal interpretado, esclareceu que é valido fazer um trabalho e projetar-se na carreira politica, o 

seu ponto foi relacionado a políticos que usam de má intenção para sobressair diante da fragilidade 

momentânea de qualquer grupo. Avaliou que apresentar a uma comunidade com discurso de falácia 

com doações interesseiras induzindo as pessoas acreditar que são os melhores e, depois atacar os 

Poderes Executivos e Legislativos de forma fria e sem escrúpulos sabendo que, apesar do Prefeito 

não está realizando uma boa administração é necessário de alguma forma o apoio do mesmo para 

que as coisas possam acontecer. E quem tem interesse de sair candidato deve colocar seu nome a 

disposição e mostrar seu valor, mas não se valer de ações de politicagem para destruir os trabalhos 

construídos ao longo de anos de boas intenções e ações. O Sr. Jucelino disse que o modelo da Liga 

veio através de sua pessoa, esclareceu que existe em outras cidades e de alguma forma todas tem 

seu funcionamento, através de reuniões com os representantes das comunidades este modelo foi 

sendo anunciado e melhorado para poder se adaptar dentro do Assentamento. Informou que a Liga 

terá como nomenclatura União Marcos Freire Futebol Clube a qual terá participações em vários 

campeonatos representados por jogadores de diversas comunidades associadas.  O Vereador Oséias 

de Oliveira cumprimentos a todos os presentes e destacou apontando a intenção de todos os 

Vereadores em ajudar a constituir a Liga, esclareceu que a mesma deverá passar pelos tramites 

legais, após torna-la de utilidade publica para poder ter os benefícios solicitados. Explicou as 
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diretrizes e seguimentos que são exigidos por lei dentro do trabalho do Legislativo, ao contrario da 

forma a qual a população acredita que possa ser. Frisou que a intenção de todos os Vereadores  é de 

ajudar mais existe regras e leis que engessam a verdadeira intenção de atuar dos Nobres Pares. 

Destacou que é possível fazer emenda quando o Projeto parte do executivo, mas que não gere 

gastos além do informado. Compartilhou sobre as palavras do Nobre Par Milton quando o mesmo 

destacou a politicagem feita dentro de ações, explicou que o interesse de muitos é prejudicar os que 

estiverem no poder, pois muitas das situações não pode ser realizadas pelos Vereadores sendo que, 

o trabalho de cada um é realizado, mas não reconhecido pela população e desta forma pessoas usam 

de manobras maldosas de diversas formas para atingir e sobre sair os verdadeiros representantes do 

povo. Disse existir vários tipos de fazer politica e entende que cada um tem seu perfil, mas cabe 

passar para a população intender que é necessário reunir esforços para as coisas andarem, e atacar 

apenas para desestabilizar uma administração, de fato, todos sofreram. Frisou que a situação está 

difícil para todos e é importante todos se ajudarem, apontou dizendo que os nove Vereadores 

ajudam de alguma forma e de diversos tipos e certamente os mesmos serão parceiros para aprovar e 

ajudar a Liga a alcançar seus objetivos. O Vereador Nelço Bortoluzzi interferiu sugerindo ao Sr, 

Presidente sobre a questão do orçamento de dois mil e dezesseis onde há uma a parcela destinada ao 

esporte, mas diante da necessidade eminente, interviu solicitando envio de uma solicitação ao 

executivo em nome de todos os Vereadores pedindo apoio para o campeonato. O Sr. Presidente 

colocou em apreciação o pedido do Nobre Par o qual o mesmo foi deferido favorável por 

unanimidade. Oficia-se como solicitado. O Vereador João L. Bovino informou que haverá 

audiência publica sobre o orçamento de dois mil e dezesseis, onde frisou a participação de toda a 

sociedade para ajudar a formalizar e corroborar para a contextualização do mesmo. O Sr. Presidente 

destacou a forma que a população observa as ações do Legislativo, avaliou frisando os ataques 

recebidos, pois todos os problemas no município são refletidos aos Vereadores, o qual pelo 

contrario realçou a aprovação de todos os projetos referentes aos benefícios da população desde o 

inicio do mandato do Vereador Milton até a sua gestão. Esclareceu o sentimento dos Vereadores, 

quando citaram a forma que pessoas transmitem e usam os acontecimentos, o interesse de 

prejudicar e causar indisposição entre os representantes da sociedade. Objetivou a intenção de todos 

os Vereadores em ajudar a Liga e após a documentação ficar legalizada, conclui apoiador 

juntamente com os demais Vereadores da causa. O Vereador Daizi Camello agradeceu a presença 

de todos e parabenizou a atitude do Sr. Jocelino pela luta e iniciativa de buscar uma melhoria para o 

esporte entre as comunidades do assentamento Marcos Freire. O Vereador Jucimar Périco 

cumprimentou o publico presente, parabenizou o trabalho do Sr. Jocelino, referente a desporto da 

Comunidade do Marcos Freire, colocou-se parceiro da causa juntamente com os demais 

Vereadores. Por fim o Sr. Jocelino agradeceu a oportunidade, onde destacou o apoio de todos os 

Vereadores pela causa, agradeceu aos presidentes das comunidades pelo credito e depositou votos 

de esperança para a realização deste fato. Não havendo mais manifestações por parte dos Nobres 

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

para a sessão ordinária no dia vinte e seis de outubro 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.  

 

 

 

 
 


