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      Município de Rio Bonito do Iguaçu  

                     Estado do Paraná 

                                                                              6ªLegislatura  

3ª Sessão Legislativa 

35ª Sessão Ordinária  

ATA Nº 043/2015 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos dezesseis dias do mês de novembro 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: Solicitação nº 013/2015 subscrito pelo Vereador Nelço Bortoluzzi o 

qual solicita para que através da Secretaria Municipal de Viação seja analisada a possibilidade de 

recuperação e melhoramento do calçamento que da acesso ao Distrito de Linha Rosa, mais 

precisamente na chamada serra da Linha Rosa, no trecho compreendendo entre a encruzilhada de 

Bela Vista até a sede da comunidade de Linha Rosa, sendo em alguns pontos onde precisar de 

reparos; II – Seja recuperado este trecho afim de deixá-lo preparado para uma possível colocação de 

camada asfáltica posteriormente. Aceito pela entrada encaminha para discussão única e votação. 

Solicitação nº 014/2015 subscrito pelo Vereador Nelço Bortoluzzi o qual solicita para que seja 

analisada a possibilidade através da Secretaria Municipal de Agricultura de Rio Bonito do Iguaçu de 

disponibilizar equipe técnica ou servidores treinados para a realização do Cadastro Ambiental Rural 

(CAR) gratuitamente a pequenos produtores rurais proprietários de até 10 alqueires de terra no 

Município. Aceito pela entrada encaminha para discussão única e votação. Parecer n° 044/2015 
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subscrito pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação favorável a tramitação do Projeto de Lei 

nº CM-006/2015. Aceito pela entrada anexa-se ao referido projeto e lei. Nada mais havendo na 

matéria de expediente, passa-se para matéria de discussão única e votação. Deu entrada as seguintes 

matérias: Solicitação nº 013/2015 subscrito pelo Vereador Nelço Bortoluzzi o qual solicita para que 

através da Secretaria Municipal de Viação seja analisada a possibilidade de recuperação e 

melhoramento do calçamento que da as cesso ao Distrito de Linha Rosa, mais precisamente na 

chamada serra da Linha Rosa, no trecho compreendendo entre a encruzilhada de Bela Vista até a 

sede da comunidade de Linha Rosa, sendo em alguns pontos onde precisar de reparos; II – Seja 

recuperado este trecho a fim de deixá-lo preparado para uma possível colocação de camada asfáltica 

posteriormente. O Vereador Jucimar Périco solicitou ao Sr. Presidente a viabilidade de haver uma 

emenda, sendo está a recuperação do trecho que se estende entre o entroncamento que dá acesso a 

comunidade do pinhalzinho, mas precisamente em dois pontos. Primeiro até a ponte próxima á 

propriedade do Sr. Antônio Morais  e segundo na serra próximo a propriedade do Sr. Clemencio 

Bortoluzzi. O Sr. Presidente colocou em apreciação pelo Vereador representante da solicitação o 

qual acatou a emenda. Após o Vereador Nelço Bortoluzzi justificou seu pedido, disse que este 

problema é antigo e pelo fato do grande fluxo do escoamento da safra o trecho evidenciado cedeu  

ocasionando varias oscilações, diante desta situação o vereador previu a necessidade desta 

restauração, haja vista no futuro a composição de camada asfáltica, mas evidenciou a recuperação 

imediata pela dificuldade que se apresenta. Aprovado por unanimidade oficia-se como solicitado. 

Solicitação nº 014/2015 subscrito pelo Vereador Nelço Bortoluzzi o qual solicita para que seja 

analisada a possibilidade através da Secretaria Municipal de Agricultura de Rio Bonito do Iguaçu de 

disponibilizar equipe técnica ou servidores treinados para a realização do Cadastro Ambiental Rural 

(CAR) gratuitamente a pequenos produtores rurais proprietários de até 10 alqueires de terra no 

Município. O Vereador Nelço Bortoluzzi justificou seu pedido diante da necessidade dos pequenos 

agricultores em realizar o cadastro, esclareceu aproximadamente oitenta produtores já fizeram o 

CAR ( Cadastro Ambiental Rural )  e há apenas poucas propriedades sem o mesmo, diante desta 

condição houve tal pedido para que o executivo compartilhasse  com uma equipe da própria 

secretária da agricultura evitando gastos a estes pequenos agricultores. Evidenciou que no 

assentamento não há necessidade deste atendimento por se tratar de responsabilidade do INCRA 

(Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária). O Vereador Irineu F. Camilo questionou o 

vereador Nelço a cerca da empresa ou órgão que faz este tipo de cadastro, se existe  ou deve haver 

inicio deste atendimento. O Vereador esclareceu que há vários segmentos neste atendimento, entre 

empresas particulares ou profissionais da área, apenas destacou a participação da administração 

pelo fato de haver pequenos agricultores de um há dez alqueires de terras, desta forma beneficiaria a 

baixar os investimentos, tendo em vista o apoio de profissionais do próprio município. 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. Deram entrada as seguintes 

matérias: Projeto de Lei n.º CM-006/2015 de autoria da Mesa Executiva do Poder Legislativo de 

Rio Bonito do Iguaçu que Abre Crédito Adicional Especial no Orçamento do Poder Legislativo 

Municipal de Rio Bonito do Iguaçu, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Aprovado por 

unanimidade encaminha-se para segunda discussão e votação. Projeto de Lei nº 031/2015 de autoria 

do Sr. Prefeito Municipal  que Autoriza o Executivo Municipal a efetuar abertura de Crédito 

Adicional Suplementar no Orçamento de 2015 e dá outras providências. O Sr. Presidente atenuou 

dizendo que o erro de digitalização dos valores de 1.464.100,00 ( Um milhão quatrocentos e 

sessenta e quatro mil e cem reais) já foi resolvido. Aprovado por unanimidade encaminha-se para 

segunda discussão e votação. Nada mais havendo na matéria de primeira discussão e votação, passa 
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para matéria de segunda discussão e votação. Deram entrada as seguintes matérias: Projeto de Lei nº 

028/2015 de autoria do Sr. Prefeito Municipal  que Autoriza o Executivo Municipal a efetuar 

abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento de 2015 e dá outras providências. Aprovado 

por unanimidade faça-se a lei. Projeto de Lei nº 029/2015 de autoria do Sr. Prefeito Municipal  que 

Inclui projeto/atividade junto aos anexos da Lei Municipal nº 1038/2013 e dá outras providências. 

Aprovado por unanimidade faça-se a lei. Projeto de Lei nº 030/2015 de autoria do Sr. Prefeito 

Municipal  que Altera anexos da Lei Municipal nº 1.066/2014 que dispõe sobre a LDO de 2015 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 

na matéria de terceira discussão e votação, passa-se para palavra livre. Dando inicio o Vereador 

Laertes C. Moreira agradeceu a presença do publico, destacou fatos referente a recuperação das 

estradas, além de diversas licitações onde nenhuma trata de obras. Citou o valor do recurso livre 

oriundo do acordo entre os municípios de Rio Bonito do Iguaçu e Saudade do Iguaçu o qual gerou 

um valor considerável, este, sendo priorizadas para construção do Centro da Melhor Idade, 

aplicação de camada asfáltica e demais obras. Mas diante das informações, nada até o momento foi 

dado pratica e pelos motivos apresentados o nobre par diz estar descontente com a atual 

administração. Frisou sua campanha e trabalho para eleger o Prefeito em exercício, mas suas ações 

não condizem com suas promessas, tendo em vista que, até o presente momento nenhuma obra foi 

inaugurada. Desta forma apontou o descredito que a classe politica se encontra e este tipo de atitude 

aumenta ainda mais a desconfiança entre a população. Disse que, como vereador está fazendo sua 

parte de cobrar, apesar de saber que é apenas o executivo que executa, mas sempre estará buscando 

o melhor. Falou que há muita reclamação da secretária de saúde principalmente da secretária, pois a 

forma de tratamento que mesma impõe frente aos usuários causando espanto e medo entre todos. 

Pediu apoio dos demais vereadores na cobrança, pois acredita que quanto mais apoio tiver mais as 

coisas poderão acontecer. Por fim solicitou para que ficasse registrado em ata as condolências pelo 

falecimento de dois pioneiros do município Sr. Clorando S. Wolf e Sr. Jaime Leite. O Vereador 

Irineu F. Camilo cumprimentou o publico presente, destacou um abaixo assinado que está 

circulando no município o qual se trata de um projeto de lei de iniciativa popular sobre dez medidas 

contra a corrupção. O Vereador explicou que em todos os municípios este documento está sendo 

divulgado e conforme o numero de eleitores é necessário atingir uma quantidade de assinaturas para 

este projeto se tornar lei. O Nobre Par estendeu dizendo que concorda com as falas do Vereador que 

o antecedeu, quando evidenciou todos os problemas que acontecem dentro da administração, 

evidenciou á importância  dos vereadores da situação observarem as falhas, pois muitas vezes os 

vereadores que apontavam essas deficiências são atacados por diversos órgãos, como 

interceptadores do desenvolvimento, ou, não reconheciam o desenvolvimento realizado pelo 

executivo, sendo ações totalmente contraria com as defesas da administração. Relatou a arrecadação 

de mais de noventa e cinco  milhões de reais em trinta e seis meses, onde poucas ações foram 

realizadas, atribuiu falta de gestão, ressaltou que, mesmo com todas as dificuldades o trabalho de 

vereador está fazendo e sempre estará cobrando atitudes do executivo. O Vereador Jucimar Périco 

cumprimentou o publico presente e agradeceu ao nobre par pelo compartilhamento de sua 

solicitação. O Vereador Nelço Bortoluzzi agradeceu a presença do publico, destacou uma emenda 

citada na sessão anterior referente ao valor de cem mil reais para a aquisição de equipamentos para 

a saúde, onde a mesma não estava licitada, mesmo com a confirmação do recurso disponível na 

conta do município. Informou que, em conversa com a equipe responsável pelo departamento de 

licitação o trâmite deu andamento, sendo a mesma noticiada em breve no órgão oficial do 

município. Adiantou uma conversa com a secretária de saúde a qual informou que os equipamentos 



144 

 

serão divididos nos postos de arapongas e da clinica da mulher. Relatou conforme citado 

anteriormente pelos nobres pares a respeito do trabalho dos vereadores, a parte dos vereadores está 

sendo feita, falta a iniciativa do executivo de cumprir com seus deveres. O Vereador Irineu F. 

Camilo interviu dizendo que está disponível na conta do município o recurso de três Deputados 

Federal representados por seus vereadores sendo: Dep. Frangão ( Ver. Nelço Bortoluzzi); Dep. 

Giacobo ( Milton R. da Silva) e Dep. Padovani ( Ver. Irineu F. Camilo), estes dados confirmados 

pelo departamento de finanças do município. O Vereador João L. Bovino agradeceu a presença do 

publico, destacou para os presentes os procedimentos e a realização da sessão, detalhou passo a 

passo todo o processo para que a população entenda a condução da reunião. Convidou e fortaleceu a 

presença da cada um, para dar apoio e saber das decisões as quais são tomadas dentro da casa de 

leis para todo o povo do município. O Vereador Milton R. da Silva cumprimentou o publico, 

destacou o pedido de apoio do Nobre Par na coleta de assinaturas para combater a corrupção, disse 

que na sua avaliação deve haver distinção em relação politico corruptos com bons políticos, pois 

nem todos devem levar este titulo. Declarou que apesar da interpretação da população em relação 

aos políticos, todos independente do segmento da sociedade dependem da politica e na avaliação do 

nobre sua preocupação é voltada para o judiciário, onde apontou ser o principal órgão de corrupção. 

Alegou que este órgão dita regras para todas as outras entidades, mas é dentro de sua própria 

estrutura que barbáries acontecem. Citou exemplo entre classes que administram o dinheiro publico 

as quais devem declarar de forma detalhada cada centavo que gastou dentro de sua gestão, já a 

promotoria e juízes têm auxilio moradia de três mil reais e não declaram para o tribunal de contas. 

Desta forma o Vereador condenou as atitudes do poder judiciário, pois fazem do uso do dinheiro 

publico e não tem necessidade de declarar pra ninguém seus gastos, o poder emanado pela 

promotoria ultrapassa alguns limites, as acusações e a forma de trabalho sempre direciona para o 

lado negativo do gestor, fato que, toda vez que o ministério público se apresenta é para reprimir 

contundentemente qualquer ato que represente área pública. Colocou-se solidário a classe politica, 

professores e alunos, declarou que deve primeiramente haver uma reforma judiciaria, pois na sua 

avaliação este órgão prima colocar regras que de fato não a segue como rege, findou dizendo; não 

compartilha da campanha anticorrupção já que, o maior desfragmentador do recurso público, é o 

judiciário. O Vereador Daizi Camello compartilhou com as palavras do nobre par Vereador Laertes 

e cumprimentou a todos os presentes. O Sr. Presidente agradeceu a presença de todos esclareceu ao 

público o procedimento e o funcionamento do poder legislativo. Reforçou a vinda de cada um, pois 

a participação e acompanhamento das ações dos vereadores potencializam cada vez mais cada ato. 

Lembrou-se do seu interesse em participar de sessões para entender como funcionava além, seu pai 

era vereador e o mesmo queria aprender sobre as leis e com está participação o destino lhe colocou 

como um representante do povo. Desta forma o Sr. Presidente incentivou e pediu para que não 

percam o interesse pela politica, pois é de pessoas com boa vontade e intenção séria, que o futuro de 

um município precisa. Considerou valida a iniciativa sobre anticorrupção, mas na sua avaliação já 

existe lei para esses crimes, apenas basta executar, punir quem de fato errou e não fazer distinção 

pelo seu grau financeiro, usar o principio da isonomia, pois todos são iguais perante a lei. Não 

havendo mais manifestação por parte dos Nobres Vereadores o Sr. Presidente declarou encerrada a 

presente sessão convocando todos os Vereadores para a sessão ordinária no dia vinte de três de 

novembro 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.  

 
 


