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      Município de Rio Bonito do Iguaçu  

                     Estado do Paraná 

                                                              6ªLegislatura 

2ª Sessão Legislativa 

39ª Sessão Ordinária  

ATA Nº 047/2014 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos oito dias do mês de dezembro 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, Laertes C. Moreira, Nelço Bortoluzzi, Jucimar Périco e Oséias de Oliveira. O 

Sr. 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 Sr. Presidente passa para os trabalhos da hora do expediente. Deram entrada 

as seguintes matérias: Comunicado nº CM293389/2014 subscrito pelo 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: Alimentação Escolar – pré-escola, no valor de R$ 3.830,00; Alimentação Escolar – 

AEE, no valor de R$ 1.370,00; Alimentação Escolar – creche, no valor de R$ 2.320,00; 

Alimentação Escolar – EJA, no valor de R$ 360,00; Alimentação Escolar – Ensino Fundamental, 

no valor de R$ 14.652,00; PNATE 008 - no valor de R$ 2.865,78; PNATE 008 - no valor de R$ 

6.994,21; PNATE 008 - no valor de R$ 25.181,98; QUOTA 009 - no valor de R$ 39.092,47. 

Comunica-se o plenário arquiva-se. Ofícios nº Ref.: 004417/MS/SE/FNS, 004418/MS/SE/FNS, 

005839/MS/SE/FNS, 020262/MS/SE/FNS, 020263/MS/SE/FNS, 020264/MS/SE/FNS, 

036074/MS/SE/FNS, 036075/MS/SE/FNS, 036076/MS/SE/FNS, 036077/MS/SE/FNS, 

036078/MS/SE/FNS, 036079/MS/SE/FNS, 051935/MS/SE/FNS, 051936/MS/SE/FNS, 

067797/MS/SE/FNS, 067798/MS/SE/FNS, 083558/MS/SE/FNS, 083559/MS/SE/FNS, 
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099530/MS/SE/FNS, 115343/MS/SE/FNS 115344/MS/SE/FNS e 115345/MS/SE/FNS Ministério 

da Saúde – Fundo Nacional de Saúde informando liberações de recursos financeiros do Fundo 

Nacional de Saúde, conforme segue: Pagamento de Piso Fixo de Vigilância Sanitária – parte 

Anvisa, competência 08/2014, no valor de R$ 195,64; Pagamento de Agentes Comunitários de 

Saúde, competência 09/2013, no valor de R$ 4.750,00; Pagamento de Piso Fixo de Vigilância em 

Saúde, competência 10/2014, no valor de R$ 3.618,62; Pagamento de Saúde Bucal, competência 

09/2014, no valor de R$ 13.380,00; Pagamento de Saúde Bucal, competência 08/2014, no valor de 

R$ 13.380,00; Pagamento de Saúde da Família, competência 09/2013, no valor de R$ 10.695,00; 

Pagamento de PAB Fixo, competência 10/2014, no valor de R$ 30.625,00; Pagamento de Piso Fixo 

de Vigilância em Saúde, competência 09/2014, no valor de R$ 3.618,62; Pagamento de Núcleos de 

Apoio a Saúde da Família - NASF, competência 09/2014, no valor de R$ 12.000,00; Pagamento de 

Agentes Comunitários de Saúde, competência 09/2014, no valor de R$ 39.546,00; Pagamento de 

PAB Fixo, competência 09/2014, no valor de R$ 30.625,00; Pagamento de Saúde da Família, 

competência 08/2014, no valor de R$ 53.475,00; Pagamento de Piso Fixo de Vigilância Sanitária – 

parte FNS, competência 08/2014, no valor de R$ 804,36; Pagamento de Saúde Bucal, competência 

09/2013, no valor de R$ 3.345,00; Pagamento de Incentivos Pontuais para Ações de Serviços de 

Vigilância em Saúde, competência 09/2014, no valor de R$ 1.802,03; Pagamento de Programa de 

Assistência Farmacêutica Básica, competência 09/2014, no valor de R$ 6.426,43; Pagamento de 

Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde, competência 09/2014, no valor de R$ 

8.684,68;  Pagamento de PAB Fixo, competência 08/2014, no valor de R$ 30.625,00; 

Pagamento de Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ (RAB-PMAQ-SM), 

competência 07/2014, no valor de R$ 15.600,00; Pagamento de Saúde da Família, competência 

09/2014, no valor de R$ 53.475,00; Pagamento de Agentes Comunitários de Saúde, competência 

08/2014, no valor de R$ 39.546,00; Pagamento de Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF, 

competência 08/2014, no valor de R$ 12.000,00. Comunica-se o plenário arquiva-se. Parecer nº 

056/2014 subscrito pela Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização favorável à aprovação 

com ressalvas das Contas do Poder Executivo Municipal de Rio Bonito do Iguaçu, referente o 

Exercício Financeiro de 2004. Aceito pela entrada anexa-se ao referido projeto de lei. Parecer nº 

057/2014 subscrito pela Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização favorável à aprovação das 

Contas do Poder Executivo Municipal de Rio Bonito do Iguaçu, referente o Exercício Financeiro de 

2010. Aceito pela entrada anexa-se ao referido projeto de lei. Parecer nº 058/2014 subscrito pela 

Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização favorável à aprovação com ressalvas das Contas 

do Poder Executivo Municipal de Rio Bonito do Iguaçu, referente o Exercício Financeiro de 2012. 

Aceito pela entrada anexa-se ao referido projeto de lei. Parecer nº 059/2014 subscrito pela 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação favorável a tramitação do Projeto de Lei nº 031/2014. 

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. Nada 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 nº 031/2014 de autoria do Sr. Prefeito Municipal que Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a firmar convênio com entidade que especifica e dá outras providencias. 

Aprovado por unanimidade encaminha-se para segunda discussão e votação.  Projeto de Decreto 

Legislativo nº 002/2014 da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização que aprova a Prestação 

de Contas do Poder Executivo Municipal de Rio Bonito do Iguaçu, referente o Exercício Financeiro 

de 2004. O Sr. Presidente informou aos Vereadores que os três Projetos de Decretos Legislativos 

que estão em primeira discussão e votação devem ser votados  secretamente conforme determina o 
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Regimento Interno da Câmara Municipal. Após as explicações o Sr. Presidente convocou um à um 

os Vereadores para fazerem a votação. Diante do resultado o projeto foi aprovado por maioria do 

plenário por oito votos à um. Encaminha-se para a segunda discussão e votação. Projeto de Decreto 

Legislativo nº 003/2014 da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização que aprova a Prestação 

de Contas do Poder Executivo Municipal de Rio Bonito do Iguaçu, referente o Exercício Financeiro 

de 2010. O Vereador Irineu F. Camilo justificou o impedimento do seu voto, disse que fez parte da 

administração cujo sua função na época era de Controlador Interno fato que ô impede de votar. 

Colocado em votação, aprovado por maioria do plenário por oito votos a zero. Havendo apenas a 

abstenção do voto do Vereador Irineu F. Camilo. Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2014 da 

Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização que aprova com ressalvas a Prestação de Contas do 

Poder Executivo Municipal de Rio Bonito do Iguaçu, referente o Exercício Financeiro de 2012. 

Aprovado por maioria do plenário por oito votos à um. Encaminha-se para segunda discussão  e 

votação. Nada mais havendo na matéria de primeira discussão e votação, passa-se para matéria de 

segunda discussão e votação. Deram entrada as seguintes matérias: Projeto de Lei nº 024/2014 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 2015. Aprovado por unanimidade faça-se a lei. 

Projeto de Lei nº 004/2014-CM-RBI de autoria dos Vereadores Irineu Ferreira Camilo e João Laerte 

Bovino que Autoriza o Poder Executivo Municipal a destinar imóvel de domínio do Município para 

o funcionamento da Capela Mortuária Municipal e dá outras providências. Aprovado por maioria 

do plenário, havendo apenas os votos contrários dos Vereadores Oséias de Oliveira e Laertes C. 

Moreira. Faça-se a lei. Projeto de Lei nº 005/2014-CM-RBI de autoria do Vereador João Laerte 

Bovino que Dá denominação a Ruas do Loteamento Schimeng, quadro urbano de Rio Bonito do 

Iguaçu, Estado do Paraná e dá outras providências.  O Vereador Nelço Bortoluzzi  abstém-se do 

voto. Justificou que existem denominações que trata diretamente sobre sua responsabilidade. 

Aprovado por maioria do plenário 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 para palavra livre. Dando inicio o Vereador Laertes C. 

Moreira cumprimentou o publico presente e parabenizou o trabalho da secretária de obras onde 

estão cuidando do embelezamento da cidade contemplando as festividades Natalinas. Destacou 

acontecimentos referentes ao plantão do Posto de Saúde, onde não está tendo os atendimentos 

básicos, citou a falta de ação por parte do gestor da secretaria, pois inúmeras reclamações estão 

sendo feita com regularidade. Colocou-se preocupado com o momento onde frisou à importância de 

todos os Vereadores visitarem o posto de saúde para acompanhar os andamentos e fiscalizar alguns 

atendimentos que não estão sendo cumprido, lembrou do oficio enviado a Secretária interina do 

Posto de Saúde Dona Sonia Schmitt  pedindo providencias nesses atendimentos. O Sr. Presidente 

informou que no referido oficio citado pelo Nobre Par, a Secretária da pasta destacou que o plantão 

não está sendo feito devido os atendimentos feito em Laranjeiras do Sul. O Vereador Nelço 

Bortoluzzi frisou da importância em verificar os convênios firmados entre a Secretária de Saúde e 

os Hospitais da região, concordou que há muita queixa por parte da população e cabe aos 

Vereadores cobrar melhorias nesses atendimentos. O Vereador destacou também sua visita em uma 

propriedade na cidade de Virmond onde participaram de uma palestra sobre a criação da 

Caprinucultura uma  pratica realizada no município que está gerando renda extra aos produtores do 

município. Destacou que a visita foi produtiva e incentivou produtores de Rio Bonito do Iguaçu a 

dar inicio a este projeto, entidades parceiras prontificaram a orientar e acompanhar este processo. O 

Vereador Irineu F. Camilo compartilhou as palavras dos Nobres Pares quando citaram dificuldades 
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nos atendimentos do Posto de Saúde, disse que esteve conversando com a Secretária interina Dª 

Sonia Schmitt e a enfermeira Renata Zanelatto sobre a disposição do plantão. Segundo informações 

da secretária as justificativas foram varias, apontou dificuldade em manter o plantão e em outro 

momento alegou orientação do ministério publico proibindo a pratica do plantão. No referido oficio 

a secretária havia informado que fixaria uma auxiliar de enfermagem para atender possíveis 

emergências no plantão, mas diante das reclamações esta ação não foi feita, lamentou. O Vereador 

Irineu F. Camilo agradeceu o atendimento do responsável pela viação Vanderlei Portela onde 

atendeu inúmeros pedidos dos Vereadores sobre a recuperação de estradas na região do Rio 

Lambari e Barra Mansa dos Daris. Disse que é dever dos Vereadores cobrar mais também 

parabenizar guando o trabalho é realizado. O Vereador Jucimar Périco cumprimentou o publico 

presente e agradeceu o secretário Vanderlei Portela pelos trabalhos de recuperação das estradas na 

região citada pelo Vereador Camilo além de Linha Rosa e demais estradas próximas. Disse que é 

importante esse trabalho, pois os agricultores necessitam de estradas para poderem escoar suas 

produções. O Vereador João L. Bovino agradeceu aos Vereadores que aprovaram os referidos 

projetos de lei além das contas do ex-prefeito onde desentrava os andamentos gerencias da Casa de 

Leis. O Vereador Oséias de Oliveira disse estar preocupado com os andamentos do Posto de Saúde, 

apontou situações que devem ser priorizadas para que no futuro próximo não ocorra problemas 

irreversíveis. Esclareceu que entende toda a dificuldade e recomendações do ministério publico, 

mas o executivo não pode estagnar sem organizar suas prioridades. Comentou também o trabalho 

da viação onde aos poucos estão recuperando estradas em varias regiões à exemplo citou 

Comunidade do Centro Novo e do Guadalupe, é muita estrada afirmou o Nobre Par e certamente o 

ano que virá será de muito trabalho. O Vereador Daizi Camello compartilhou as palavras dos 

Nobres Pares quando citaram os problemas no Posto de Saúde, disse que nada adianta uma 

enfermeira se não tem um médico e um motorista pois é tantos problemas que um só profissional 

não dá conta de atender todos. Por fim o Sr. Presidente fez um comunicado pedindo para que o 

publico compartilha-se com assinaturas de abaixo assinado  referente a um pedido do chefe da Casa 

Familiar, onde o Governo do estado do Paraná que fechar todas as Casas Familiares do Estado, 

causando enorme prejuízo na formação primaria de futuros profissionais na área da agricultura. O 

Sr. Presidente compartilhou as palavras dos Nobres Pares quando referenciaram os problemas da 

área da Saúde, entendeu que caberá marcar uma reunião com o Sr. Promotor para pedir informações 

de quais ações poderão ser feitas, pois anteriormente muita coisa se fazia e agora praticamente tudo 

está proibido, além apontou que a responsável da saúde afirma que os atendimentos e outras 

situações não estão sendo cumpridas diante as orientações do Ministério Publico. Desta forma o Sr. 

Presidente disse que alguém deverá assumir a responsabilidade, pois casos extremos são eminentes 

a cada segundo. Disse que seu mandato está no fim e todo seu trabalho foi voltado para o bem da 

população, fortaleceu o trabalho de todos os Vereadores que de alguma forma contribuiu para que o 

Legislativo voltasse a ter o respeito que havia perdido, concluiu dizendo que quem planta bem 

colhe bem, mas quem planta mal, colherá mal. Não havendo mais declarações o Sr. Presidente 

declarou encerrada a presente sessão convocando todos os Vereadores para a sessão ordinária para o 

dia quinze de dezembro 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.  
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