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      Município de Rio Bonito do Iguaçu  

                     Estado do Paraná 

                                                                              6ªLegislatura  

3ª Sessão Legislativa 

37ª Sessão Ordinária  

ATA Nº 045/2015 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos trinta 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: Mensagem nº 037/2015 subscrita pelo Prefeito Municipal Sr. Irio 

Onélio de Rosso encaminhando em Regime de Urgência o Projeto de Lei nº 033/2015 que Autoriza 

o Executivo Municipal a efetuar abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento de 2015 e dá 

outras providências. Diante das manifestações contraria dos Vereadores Laertes C. Moreira e Irineu 

F. Camilo sobre o regime de urgência, o Sr. Presidente colocou em votação nominal o regime de 

urgência. Votaram contrario os Vereadores João L. Bovino, Nelço Bortoluzzi, Daizi Camello, 

Irineu F. Camilo e Laertes C. Moreira. Votaram a favor os Vereadores Oséias de Oliveira, Milton R. 

da Silva e Jucimar Périco. Diante do resultado o projeto foi aceito pela entrada e reprovado em 

regime de urgência. Encaminha-se para comissão de Legislação, Justiça e Redação para o  parecer 

sobre sua legalidade e constitucionalidade. Ofício nº 147/2015 subscrito pela Secretária Municipal 

de Saúde, Sra. Sônia Maria Schmitt encaminhando o relatório anual de gestão referente ao primeiro 

e segundo quadrimestre de 2015, para apreciação de acordo com a nova exigência do Ministério da 



149 

 

Saúde. Comunicado o plenário, arquiva-se. Convite subscrito pela Secretária Municipal de 

Assistência Social Sra. Andrelina de Rosso convidando para a Confraternização de encerramento 

das atividades da Terceira Idade no dia 12 de dezembro de 2015, com início as 8h00min da manhã 

com café da manhã no Ginásio Municipal de Esportes, logo após caminhada e depois passeio na 

Toca do Leão com almoço e outras atividades. Comunicado o plenário, arquiva-se. Parecer n° 

046/2015 subscrito pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação favorável a tramitação do 

Projeto de Lei nº 032/2015. Aceito entrada anexa-se ao referido projeto de lei. 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. Deu 

entrada a seguinte matéria: Projeto de Lei nº 032/2015 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. Aceito pela entrada encaminha para segunda discussão e votação.  

Nada mais havendo na matéria de primeira discussão e votação, passa para matéria de segunda 

discussão e votação. Deu entrada a seguinte matéria: Projeto de Lei nº 026/2015 de autoria do Sr. 

Prefeito Municipal  que estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Rio Bonito do Iguaçu 

para o Exercício Financeiro de 2016. 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, se-colocou indignado com a atual 

administração sobre a falta de investimento no município. Destacou o valor de aproximadamente 

três milhões de reais, oriundo do acordo entre os municípios de Saudade do Iguaçu e Rio Bonito do 

Iguaçu, onde o recurso deveria ter sido aplicado de forma prioritária em obras dentro do município. 

Diante de valores informados no portal, cerca de cinco milhões já foram gastos de forma 

intransigente, sem que as obras emergenciais fossem realizadas.  Disse estar preocupado com a 

forma da condução da administração,  evidenciou mais uma licitação de mais de quinhentos mil 

reais em materiais de construção, sendo que nenhum ponto de ônibus e salas de aula foi ou está 

sendo reformado. Frisou descaso total da administração, pois as verdadeiras necessidades  

principalmente á saúde não estão sendo cumpridas, mas afirmou que o dinheiro está sendo gasto. 

Evidenciou a vaga do cargo aprovado pela casa de leis referente ao jurídico, onde que, após chamar 

o candidato concursado haveria a exoneração do cargo contratado, de forma rude apontou que este 

fato não ocorreu, causando mais despesas ao município. Ressaltou a forma de atendimento do 

executivo, disse que o mesmo administra para poucos e quando os mais necessitados precisam de 

apoio, praticamente tudo é negado. Lamentou todos os fatos e pediu apoio dos demais pares para 

fortalecer e cobrar mais ação e respeito por parte do executivo com a população de Rio Bonito do 

Iguaçu. O Vereador Jucimar Périco agradeceu a presença do Publico. O Vereador Nelço Bortoluzzi 

cumprimentou o publico presente, compartilhou das palavras do Vereador Laertes quando apontou 

as deficiências da administração. Lembrou-se desde o inicio quando os Vereadores citavam que o 

executivo deveria ter cautela e planejamento nas suas ações para evitar o fato que está sendo visto 

hoje, um descaso total de administração, pois a quantidade de contratação e aumento de gratificação 

é demasiada. Citou a abertura de credito aprovada recentemente pelos Vereadores, o qual trata do 

valor de aproximadamente um milhão e quatrocentos mil reais para folha de pagamento, disse que, 

após verificação com o secretário de finanças, o mesmo afirmou que este valor será divido para 

pagamentos de salários entre dois meses e para o entendimento do Vereador Nelço, esta ação ira 

comprometer ainda mais o setor financeiro da prefeitura com o término do ano, aproximadamente 

quatro milhões de reais em subsídios dos funcionários publico. Disse que estas ações se arrastam 

desde o inicio do mandato, pois todos os meses houve certa quantidade de pessoas contratadas e 
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aumento de gratificações. Afirmou que os Vereadores sempre apoiaram e aprovaram todos os 

projetos de que iam de encontro com as necessidades da administração, mas a realidade apresentada 

pelo executivo é totalmente contraria, cobrou do gestor a falta de administração, pois se tivesse tido 

os cuidados básicos certamente o município estaria ao menos um pouco melhor. 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 sete de dezembro 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


