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      Município de Rio Bonito do Iguaçu  

                     Estado do Paraná 

                                                                              6ªLegislatura  

3ª Sessão Legislativa 

38ª Sessão Ordinária  

ATA Nº 046/2015 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos sete dias do mês de dezembro 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 038/2015 subscrito pelo Prefeito Municipal Sr. Irio 

Onélio de Rosso encaminhando o Projeto de Lei Complementar nº 004/2015 que Altera 

dispositivos da Lei Complementar nº 041/2014 de 17/06/2014 e dá outras providências. Aceito pela 

entrada encaminha-se para comissão de Legislação, Justiça e Redação para o  parecer sobre sua 

legalidade e constitucionalidade. Mensagem nº 039/2015 subscrito pelo Prefeito Municipal Sr. Irio 

Onélio de Rosso encaminhando em Regime de Urgência o Projeto de Lei nº 034/2015 que 

Disciplina os procedimentos para regularização Fundiária de assentamentos urbanos de interesse 

social ou específico e dá outras providências. O Sr. Presidente colocou-se indignado pelo forma que 

foi anunciado pelos meios de comunicações referente a iniciativa do projeto de regularização 

fundiária. Disse que o Sr. Prefeito não teve a sensibilidade de transmitir de forma imparcial a 

origem do referido projeto, apenas titula rizou como sua iniciativa. O Sr. Presidente esclareceu que 

a proposta veio através de uma empresa que prestou um serviço de consultoria ao município de 
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Laranjeiras do Sul onde que, o trabalho foi satisfatório, diante disso o Vereador João L. Bovino 

solicitou a vinda desta empresa para discutir este mesmo plano em Rio Bonito do Iguaçu. O Sr. 

Presidente esclareceu que o Sr. Prefeito ficou sabendo desta possibilidade por meio da Câmara de 

Vereadores e não como foi informado nos meios de comunicação, pediu respeito por parte do 

executivo ou de assessores, pois considera que, quando há mérito é merecido os créditos, mas não 

anunciar inverdades faltando com respeito com o Legislativo do município. 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. Oficio nº 320/2015 subscrito pelo 

Prefeito Municipal Sr. Irio Onélio de Rosso atendendo o solicitado no oficio nº 106/2015 esclarecer 

que o veículo oficial Amarok está sendo utilizado para os fins pelo qual foi adquirido, ou seja, uso 

do chefe do Executivo. O Vereador Irineu F. Camilo, questionou a resposta do oficio, disse que o 

mesmo é afronto perante a Casa de Leis, pois a resposta não condiz com o pedido de informação. 

Esclareceu dizendo que todos sabem para quais fins é o bem, mas o que todos querem saber era, 

onde estava o veiculo e por qual motivo a mesmo não estava sendo utilizada pelo executivo 

aproximadamente a sessenta dias. Informou que houve um deslocamento de retorno do veiculo 

AMAROK de algum lugar para uma oficina deste município, fato que o Nobre Par questionou 

devido o envio do pedido de informação, desta forma pediu apoio aos demais Vereadores para 

montar uma comissão e fiscalizar de fato quais são os verdadeiros problemas deste veiculo. O 

Vereador Laertes C. Moreira compartilhou das palavras do Nobre Par e atribuiu falta de respeito 

com a Casa de Leis. O Sr. Presidente  avaliou as falas dos Nobres Pares onde sugeriu a avaliação do 

jurídico da Casa Dr. Saviano Cericato para que o mesmo auxilie nas providencias cabíveis a cerca 

da resposta do oficio. Fica comunicado o plenário arquiva-se. Pedido de Informação nº 008/2015 

subscrito pelos Vereadores João Laerte Bovino, Irineu Ferreira Camilo, Nelço Bortoluzzi, Laertes 

Carador Moreira e Anderson de Oliveira o qual solicitam do Sr. Prefeito Municipal as seguintes 

informações: I – Em relação ao veículo Pálio – placa EDV 9479 que se subentende que seja parte 

do patrimônio público do Munícipio de Rio Bonito do Iguaçu, uma vez que está à serviço da 

administração pública municipal, qual é a procedência do mesmo? II – Se afirmativo, desde qual 

data este veículo vem fazendo parte do patrimônio público municipal? III – Sendo de propriedade 

do Munícipio por qual motivo não está adesivado nos termos da Lei Municipal nº 793/2009 de 03 

de junho de 2009? IV - Sendo de propriedade do Munícipio em qual Secretaria está lotado? V – 

Seja encaminhada a esta Casa de Leis itinerário completo do veículo desde a data em que este 

passou a pertencer ao patrimônio público municipal até a presente data, constando quantidade de 

quilômetros rodados, quantidade de combustível consumida, condutores, etc. Aceito pela entrada 

encaminha-se para discussão única e votação. Solicitação nª 016/2015 subscrito pelo Vereador 

Irineu Ferreira Camilo solicita para que através da secretaria responsável e de acordo com as 

normas legais de trânsito seja construído um quebra-mola no Distrito de Campo do Bugre, na antiga 

estrada, sendo a última rua acima do posto de saúde, esquina com a Rua José Quirino de Souza, 

passando em frente a propriedade do Sr. Valdecir Silva. Aceito pela entrada encaminha-se para 

discussão única e votação. Parecer n° 047/2015 subscrito pela comissão de Legislação, Justiça e 

Redação favorável a tramitação do Projeto de Lei nº 033/2015. Aceito pela entrada anexa-se ao 

referido projeto de lei. Nada mais havendo na matéria de expediente, passa-se para matéria de 

discussão única e votação. Deram entrada as seguintes matérias:  Pedido de Informação nº 008/2015 

subscrito pelos Vereadores João Laerte Bovino, Irineu Ferreira Camilo, Nelço Bortoluzzi, Laertes 

Carador Moreira e Anderson de Oliveira o qual solicitam do Sr. Prefeito Municipal as seguintes 

informações: I – Em relação ao veículo Pálio – placa EDV 9479 que se subentende que seja parte 

do patrimônio público do Munícipio de Rio Bonito do Iguaçu, uma vez que está à serviço da 
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administração pública municipal, qual é a procedência do mesmo? II – Se afirmativo, desde qual 

data este veículo vem fazendo parte do patrimônio público municipal? III – Sendo de propriedade 

do Munícipio por qual motivo não está adesivado nos termos da Lei Municipal nº 793/2009 de 03 

de junho de 2009? IV - Sendo de propriedade do Munícipio em qual Secretaria está lotado? V – 

Seja encaminhada a esta Casa de Leis itinerário completo do veículo desde a data em que este 

passou a pertencer ao patrimônio público municipal até a presente data, constando quantidade de 

quilômetros rodados, quantidade de combustível consumida, condutores, etc. O Vereador João L. 

Bovino destacou o referido pedido de informação o qual fez referencia na sua resposta. Pediu para 

que o executivo não responda da mesma forma que respondeu o oficio do veiculo AMAROK, pois 

certamente providencias mais contundente serão tomadas pela casa de leis. Aprovado por 

unanimidade oficie-se como solicitado. Solicitação nª 016/2015 subscrito pelo Vereador Irineu 

Ferreira Camilo solicita para que através da secretaria responsável e de acordo com as normas legais 

de trânsito seja construído um quebra-mola no Distrito de Campo do Bugre, na antiga estrada, 

sendo a última rua acima do posto de saúde, esquina com a Rua José Quirino de Souza, passando 

em frente a propriedade do Sr. Valdecir Silva. 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 para 

matéria de segunda 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. 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, enfatizou a quantidade de contratação e benefícios que servidores publico 

estão recebendo pelo executivo, lembrou do concurso aprovado pelos Vereadores a pedido do Sr. 

Prefeito diante da recomendação do Promotor, onde o município deveria abrir mais vagas para 

preencher o quadro funcional dentro da lei. Mas segundo o Vereador, as ações do executivo não 

estão perto da orientação do Ministério Publico, pois avaliou descabível o excesso de contratação e 

funções gratificadas que estão sendo distribuídas pelo executivo. Destacou a reclamação no setor da 

saúde, disse que existe funcionários além do necessário e pela quantidade, os serviços essenciais 

não são realizados. Esclareceu que existem servidores que atendem bem, mas também existem 

maus funcionários, aqueles que não intende e não se preocupam com as necessidades da população. 

Atribuiu este descaso a falta de gestão da secretária de saúde, pois a mesma não comanda de forma 

responsável respeitando povo. Evidenciou o plano de governo quando citavam melhorias no setor 

da saúde, farmácia vinte e quatro horas, mais médicos e outros serviços, realidade que não foi 

cumprida, pois a todo o momento é levado paciente a Laranjeiras do Sul para serem atendidos por 

falta de médico no posto de saúde, atendimento que poderia ser evitado se existisse médico. Como 

exemplo da falta de atendimento na saúde, o Vereador citou seu pai e sua irmã, disse que os 

mesmos recebiam medicamentos controlados na gestão passada e atualmente conforme o mês as 

vezes recebe as vezes não. Indignou-se com o fato, pois o mesmo apoiou o atual Prefeito para ver as 

coisas melhorarem, decepcionado, afirmou que está muito pior que antes. Estendeu relacionando 

diversas aberturas de licitações sem os verdadeiros objetivos, disse que irá na próxima sessão 

solicitar pedidos de informações a cerca de algumas licitações, como materiais de construção e 

combustíveis, pois na sua avaliação até o presente momento não teve nenhuma obra para tal 

necessidade, pediu apoio de demais vereadores para fortalecer e cobrar explicações do executivo. 

Condenou e cobrou responsabilidade do Sr. Prefeito, disse que o mesmo foi eleito pelo povo e tem 
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compromisso de cuidar do município. O Vereador Irineu F. Camilo sugeriu criar uma comissão para 

acompanhar com mais contundência as entregas de merenda escolar e demais produtos adquiridos 

pela administração. Justificou que está ação seria para fortalecer e demonstrar qual é a intenção dos 

Vereadores, pois cobrar somente via plenário não é suficiente. O Vereador João L. Bovino 

informou um fato, levou sua esposa para ser atendida no posto de saúde onde que a enfermeira que 

a atendeu alertou que só estava ali atendendo por ser plantão e por sua própria decisão, pois tem 

informações extraoficiais que poderão fechar o posto de saúde a partir das dezoitos horas, devido a 

falta de médico. Segundo informações da enfermeira existe uma lei que ampara este tipo de 

segmento e as enfermeiras estão se amparando nesta diretriz para evitar sanções que possam recair 

sobre ações de seus atos. Desta forma o Vereador cobrou emergência em contratar um médico, pois 

entende que no município não pode ficar sem atendimento no posto de saúde, adiantou que irá rever 

pessoalmente este fato e pediu apoio de todos para evitar este tipo de situação. O Vereador Milton 

R. da Silva cumprimentou o publico presente, compartilhou as palavras dos Nobres Pares, disse que 

o relato dos vereadores em relação a saúde não é perseguição ou ataque individual á servidores, 

apenas esclareceu a necessidade do atendimento na área da saúde. Evidenciou a crise geral entre 

todos os órgãos do país, mas está mesma crise não pode ser enfatizada somente na saúde, pois 

dinheiro para a mesma tem. Apontou o problema da saúde de Rio Bonito do Iguaçu como falta de 

gestão, pois a forma de tratamento e de administração da atual secretária de saúde é evidente, tanto 

que a população em geral cobra e reclama no mesmo segmento. Frisou que está falta de 

administração atinge diretamente os Vereadores, pois a todo o momento são cobrados por este 

descaso. Citou o comentário de Nobre Par quando relatou que há possibilidade de fechamento do 

posto de saúde por falta de médicos, também enfatizou a forma de atendimento das enfermeiras, 

onde que as mesmas foram aprovadas recentemente em concurso publico e por lei se amparam no 

atendimento direto, alegando que não podem fazer procedimentos pertinentes ao medico. Desta 

forma o Vereador Milton apontou que apesar da lei, o atendimento solidário e prestativo deveria ser 

feito, não seria esse o motivo para que as enfermeiras concursadas sendo oito, atendessem a 

população com respeito e dignidade. O Vereador solicitou ao jurídico da casa para que 

regulamentasse na forma de lei, sobre as técnicas de enfermagem,  para que as mesmas tenham 

condições  equivalentes as enfermeiras para atenderem a população conforme necessidade. Relatou 

um problema referente o atendimento de enfermeiras recém-admitidas das técnicas mais antigas, as 

técnicas tem mais conhecimentos dos pacientes e os tratam com cuidado procurando resolver o 

problema, já as enfermeiras recém-concursadas não tem trato  simples do povo do município e 

pouco se desenvolvem na função. Relatou sobre as ações da administração, disse que foi aprovado 

pelos Vereadores dois milhões, novecentos e sessenta  mil reais em recursos para o executivo, agora 

é momento de desenvolver trabalho em todas as áreas do município, tendo em vista todo o recurso 

disponibilizado, as paralizações devidos as chuvas deveram ser reiniciadas. Disse que seu 

posicionamento é voltado para a população, seu voto é para beneficiar o povo e nunca irá se 

posicionar apenas para atender classe politica. O Vereador Oséias de Oliveira agradeceu a presença 

do publico, colocou-se solidário com os pronunciamentos dos Nobres Pares sobre a saúde, disse que 

apesar de ter havido atritos entre sua pessoa e a Sr.ª secretária de saúde seu posicionamento é 

voltado para o atendimento para o povo. Avaliou que a saúde nacional está com dificuldade e onde 

existem profissionais que podem ao menos dar um atendimento melhor, são barrados por lei. Disse 

que as auxiliares de enfermagem que trabalham a mais tempo tem melhor trato com os pacientes 

devido ao conhecimento e pratica do dia á dia, já as enfermeiras recém concursadas entendem 

apenas da parte burocrática. Citou um exemplo de uma criança quando estava sendo transportada 

até o hospital de Laranjeiras do Sul com o cordão umbilical enrolado no pescoço, houve a 
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necessidade de intervenção do profissional que o acompanha, mas a enfermeira disse que não 

colocaria a mão e por extrema necessidade a auxiliar fez o atendimento e salvou a criança. O 

Vereador Oséias pediu as pessoas que atendem no posto de saúde, entendam que os pacientes 

necessitam de atendimento mais humano, com atenção e carinho, pois já está difícil a situação do 

país, e as pessoas que se submetem a trabalhar nesta área devem entender estas necessidades. O 

Vereador Nelço Bortoluzzi cumprimentou o publico, foi solidário aos Nobres Pares, atribuiu o 

descaso na administração por falta de gestão e responsabilidade com o município e a população. 

Evidenciou recentemente uma contratação de um chefe da merenda escolar o qual irá cuidar da 

entrega da merenda, na sua avaliação qual critério foi usado para tal fim, sendo que no dia dezoito 

próximo as aulas irão terminar, é falta de bom senso afirma o Vereador, pois no final do ano letivo 

aumentar mais um gasto. Desta forma considerou este, como mais um dos problemas para a falta de 

ações do executivo, administram apenas para seu próprio governo, aumentando gratificações, 

contratações e licitações sem planejamento, quando deve fazer economia gera mais gasto. Destacou 

tambem as fortes chuvas que atingiram o município na ultima semana onde que, nas localidades do 

Alto Iguaçu, Linha Nova e Bartoski as chuvas deram mais estragos devido a situação geográfica da 

região, diante desses fatos, pontes e bueiros foram seriamente danificados. O Vereador Nelço 

Bortoluzzi informou que procurou o secretário de Viação Sr. Fernando Moreira juntamente com o 

Sr. Vilmar os quais prometeram que, uma maquina será enviada para esta região para desenvolver 

estes serviços. Contundentemente o Vereador Nelço pediu prioridade a estrada da família Camargo 

por motivos de doença, relatou que as condições não é boa e pela previsão de mais chuvas, poderá 

comprometer o acesso definitivamente, fortaleceu seu pedido solicitando que a mesma maquina 

mantenha-se na região para dar atendimento as todos os moradores. Findou dizendo que a ação do 

legislativo é feito dentro da casa de leis, mas, muitas vezes essas informações não chegam até a 

população, lamentou os problemas da administração, mas refletiu dizendo que, desde o inicio do 

mandato sua pessoa e demais Vereadores alertavam a forma de administrar, o reflexo da falta de 

gestão está visível e cabe a todos do município tomar as decisões corretas.  O Sr. Presidente 

relacionou na saúde a parte técnica entre auxiliares e enfermeiras, disse que á mais de sessenta dias 

deveria estar solucionado. Frisou que a saúde não cura apenas com o posto, é necessário 

profissionais que atendem de forma adequada cada caso, avaliou que as técnicas em enfermagem 

apenas estão procurando seus direitos, este fato o Sr. Presidente considerou falta de gestão, pois te 

tivessem decisões serias o problema seria resolvido. Atribuiu no processo administrativo dos 

setores do poder publico a falta de progresso, ações e resultados apenas á falta de gestão, pois a 

população não pede nada a mais que o básico, mas quando não há administração tudo está perdido. 

Além o Sr. Presidente solicitou aos demais Vereadores apoio no envio de um oficio ao Sr. Prefeito 

pedindo providencias na questão das auxiliares da saúde, o mesmo aprovado por unanimidade. 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 quatorze 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.  

 

 

 

 
 


