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      Município de Rio Bonito do Iguaçu  

                     Estado do Paraná 

                                                                              6ªLegislatura  

3ª Sessão Legislativa 

39ª Sessão Ordinária  

ATA Nº 047/2015 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos quatorze 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: Ofício nº 323/2015 subscrito pelo Prefeito Municipal Sr. Irio Onélio 

de Rosso em atenção ao oficio nº 104/2015, esclarecendo que estão utilizando os recursos objeto do 

acordo do ICMS recolhido sobre a energia elétrica produzida pela Usina de Salto Santiago, para 

pagamento de despesas de consumo e os investimentos pré-definidos com esta egrégia Câmara de 

Vereadores no prazo adequado para aplicação dos recursos. O Sr. Presidente considerou a resposta 

do oficio como desrespeito com o Legislativo, indagou a forma que o mesmo foi respondido, disse 

que irá procurar meios judiciais para rever tal situação, pois da mesma forma que o executivo toma 

suas decisões é relevante o respeito pela Casa Legislativa, visto que todos foram eleitos pelo povo 

para ajudar a fiscalizar e cobrar do próprio executivo quaisquer ação que não seja em prol da 

população. O Vereador Irineu f. Camilo compartiu das palavras do Sr. Presidente concordando com 

a necessidade de tomar posição via judicial  sobre a resposta do executivo, a forma que está sendo 

respondido os ofícios fere com os principios básicos de direito, pois todos os Vereadores foram 
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eleitos para defender a população e dentro destas diretrizes cabe ao executivo informar de forma 

adequada as solicitações de pedidos oriundos da Casa Legislativa. O Vereador Laertes C. Moreira 

concordou com as palavras dos Nobres Pares onde fortaleceu a tomada de providencia a cerca da 

resposta do oficio, considerou falta de respeito com a Casa Legislativa e a todos os Vereadores. 

Comunica-se o plenário arquiva-se. Ofício nº 151/2015 subscrito pela Secretária Municipal de 

Saúde, Sra. Sônia Maria Schmitt em resposta ao oficio nº 102/2015 referente te ao Pedido de 

Informação nº 006/2015 esclarecendo que em contato com a empresa BIRTUR a mesma afirma que 

o problema do ônibus já foi solucionado, o veículo estava com problema no compressor de ar, 

seguindo em anexo as justificativas da ASSISCOP e da BITUR. O Vereador Laertes C. Moreira 

indignou-se com a resposta do oficio, disse que fará propriamente a fiscalização do referido ônibus 

e caso o mesmo não esteja dentro do necessário, o Nobre Par irá tomar outras providencias mais 

contundentes. Comunicado o plenário arquiva-se. Oficio de Solicitação nº 21/2015 subscrito pelo 

Presidente da Associação da Casa Familiar Rural de Rio Bonito do Iguaçu, Sr. Mauricio Rosa da 

Silva e Diretor da CFR, Sr. Marcio Luciano Bortoluzzi o qual requerem por meio deste a área 

localizada junto ao parque industrial de Rio Bonito do  Iguaçu, para que os alunos e professores 

possam realizar experimentos em parceria com empresas locais, obtendo assim conhecimento 

pratico e mais uma fonte de renda para a manutenção da CFR. Comunicado o plenário arquiva-se. 

Comunicado o plenário arquiva-se. Ofício nº 0312/2015/SR Oeste do PR subscrito pelo Gerente de 

Filial – Gerencia Executiva de Governo Cascavel/PR, Sra. Solange Maria Render Anacleto de 

Souza e outros. Devido alteração no valor de investimento após processo licitatório do Contrato de 

Repasse 814213/2014 - Processo nº 1021868-10/2014 – MDA – PRONAT - Desenvolvimento 

Sustentável de Territórios Rurais, informando que procederam Aditivo Contratual, por aumento da 

Contrapartida de R$ 2.830,00 (Dois mil, oitocentos e trinta reais) para R$ 40.879,00 (Quarenta mil, 

oitocentos e setenta e nove reais). Comunicado o plenário arquiva-se. Comunicado o plenário 

arquiva-se. Pedido de Informação nº 009/2015 subscrito pelo Vereador Laertes Carador Moreira o 

qual solicita do Sr. Prefeito Municipal as seguintes informações: I – Relatório de gastos com 

combustível pela frota do Poder Executivo Municipal de Rio Bonito do Iguaçu, contendo: - 

Quantidade de litros de óleo diesel utilizado, discriminado mês a mês de janeiro a novembro de 

2015; - Média de quilometragem e gastos por veículo mensal; - Discriminação separada 

individualmente por secretaria municipal, contendo a justificativa para a execução da despesa; - 

Discriminação dos valores despendidos pelos cofres públicos do Munícipio mês a mês no período 

especificado, contendo a justificativa para a despesa. Aceito pela entrada encaminha-se para 

discussão única e votação. Pedido de Informação nº 010/2015 subscrito pelo Vereador Laertes 

Carador Moreira Solicita do Sr. Prefeito Municipal as seguintes informações: I – Relatório de 

despesas com materiais de construção compreendendo: material bruto, materiais hidráulicos e 

elétricos, ferragens, coberturas, madeiras, aberturas de madeira, tintas, ferro e vidro, tubos e 

conexões, tubos de concreto, pré-moldados, etc., nos exercícios de 2013, 2014 e 2015, devendo 

constar: - Nome da(s) empresa(s) fornecedora(s) dos produtos; - Razão Social; - CNPJ; - Relacionar 

em quais obras públicas e locais foram utilizados tais materiais nos exercícios citados; - 

Discriminar os valores gastos individualmente por empresa, devendo ser mensal por obra e/ou 

manutenção nos prédios, imóveis e pontes públicas; II – Relatório contendo valores e obras públicas 

que serão construídas com os respectivos recursos, referente o Processo Licitatório nº 096/15 – 

Aquisição de Materiais de Construção, das seguintes empresas: - Frei Galvão Materiais de 

Construção Ltda; - Carra e Souza Ltda – ME; - Arildo Mosena – ME; - A & H Materiais de 

Construção Ltda – ME; - Comercial Menegon Ltda; - Eliete A. Seduk Barbosa Metalúrgica – ME. 

Aceito pela entrada encaminha-se para discussão única e votação. Parecer n° 048/2015 subscrito 
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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. Parecer n° 049/2015 subscrito 

pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação favorável a tramitação do Projeto de Lei nº 

034/2015. 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 009/2015 subscrito pelo Vereador Laertes Carador Moreira o 

qual solicita do Sr. Prefeito Municipal as seguintes informações: I – Relatório de gastos com 

combustível pela frota do Poder Executivo Municipal de Rio Bonito do Iguaçu, contendo: - 

Quantidade de litros de óleo diesel utilizado, discriminado mês a mês de janeiro a novembro de 

2015; - Média de quilometragem e gastos por veículo mensal; - Discriminação separada 

individualmente por secretaria municipal, contendo a justificativa para a execução da despesa; - 

Discriminação dos valores despendidos pelos cofres públicos do Munícipio mês a mês no período 

especificado, contendo a justificativa para a despesa. O Vereador Laertes C. Moreira  justificou seu 

pedido diante da obrigação que os vereadores têm de fiscalizar e diante de inúmeros fatores o Nobre 

Par decidiu solicitar os gastos de combustível. Atenuou que o pedido é de direito da Casa de Leis e 

se o mesmo estiver correto considerou valido, mas se os números não mostrarem os trabalhos 

realizados, certamente sanções deveram ser tomadas.  O Vereador Irineu F. Camilo parabenizou o 

iniciativa do Nobre Par, alertou quanto a resposta do referido pedido, disse que cabe cuidado, pois o 

executivo pode tentar amenizar informações e novamente não dizer nada do que foi solicitado. 

Aprovado por unanimidade oficie-se como solicitado. Pedido de Informação nº 010/2015 subscrito 

pelo Vereador Laertes Carador Moreira Solicita do Sr. Prefeito Municipal as seguintes informações: 

I – Relatório de despesas com materiais de construção compreendendo: material bruto, materiais 

hidráulicos e elétricos, ferragens, coberturas, madeiras, aberturas de madeira, tintas, ferro e vidro, 

tubos e conexões, tubos de concreto, pré-moldados, etc., nos exercícios de 2013, 2014 e 2015, 

devendo constar: - Nome da(s) empresa(s) fornecedora(s) dos produtos; - Razão Social; - CNPJ; - 

Relacionar em quais obras públicas e locais foram utilizados tais materiais nos exercícios citados; - 

Discriminar os valores gastos individualmente por empresa, devendo ser mensal por obra e/ou 

manutenção nos prédios, imóveis e pontes públicas; II – Relatório contendo valores e obras públicas 

que serão construídas com os respectivos recursos, referente o Processo Licitatório nº 096/15 – 

Aquisição de Materiais de Construção, das seguintes empresas: - Frei Galvão Materiais de 

Construção Ltda; - Carra e Souza Ltda – ME; - Arildo Mosena – ME; - A & H Materiais de 

Construção Ltda – ME; - Comercial Menegon Ltda; - Eliete A. Seduk Barbosa Metalúrgica – ME. 

O Vereador Laertes C. Moreira justificou seu pedido diante das informações que o executivo 

prestou a cerca dos valores das licitações, disse que seu interesse é para saber se o mesmo valor será 

aplicado na construção de cancha de bocha, termino de centros comunitários além de promessas 

politicas. 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 nº 033/2015 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 encaminha-se para segunda discussão e votação.  

Projeto de Lei nº 034/2015 de autoria do Sr. Prefeito Municipal  que Disciplina os procedimentos 

para regularização Fundiária de assentamentos urbanos de interesse social ou específico e dá outras 

providências. O Vereador Irineu F. Camilo solicitou ao Sr. Presidente informações referente ao 

projeto em destaque, de onde partiu a iniciativa do referido.  O Sr. Presidente esclareceu que 

conforme anunciado nos meios de comunicações a iniciativa partiu do Sr. Prefeito, mas a realidade 

foi por meio da Casa Legislativa, explicou que houve um regularização em Laranjeiras do Sul por 
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uma empresa especializada, sendo que, através do Vereador João L. Bovino o mesmo procurou 

informações deste referida empresa a qual realizou uma reunião na sede da Câmara de Vereadores 

com os Vereadores, para explicar o funcionamento do processo. Os responsáveis da empresa 

explicaram que havia a necessidade desta regularização passar por projeto de lei, oriundo do 

executivo Municipal, assim a empresa encaminhou o projeto para o executivo e desta forma que o 

Sr. Prefeito ficou informado, logo após se premiou com os créditos do projeto, mostrando 

novamente a falta de consideração e respeito pelos Vereadores. Aprovado por unanimidade 

encaminha-se para segunda discussão e votação. Nada mais havendo na matéria de primeira 

discussão e votação, passa para matéria de segunda discussão e votação. Nada 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 a necessidade de fazer uma 

solicitação referente a limpezas de lotes no quadro urbano. Justificou que próximo a sua casa tem 

um lote em condições complicadas e diante da importância do zelo e da saúde publica avaliou 

importante tal solicitação, estendeu dizendo que existe mais lotes com os mesmos problemas. O Sr. 

Presidente colocou em votação o referida solicitação. Aprovado por unanimidade oficie-se como 

solicitado. Além desejou a todos os Vereadores e demais presentes um ano novo de sucesso, boas 

festas e realizações e principalmente saúde a todos. O Vereador Irineu F. Camilo cumprimentou o 

publico presente, desejou Feliz Natal a todos os Vereadores e demais presentes, relatou 

acontecimentos dentro da Casa de Leis onde que, houve concordância e divergências entre os 

Nobres Pares, entende que é desta forma que a democracia se apresenta para as coisas acontecerem. 

Lamentou as poucas ações do executivo, afirmou que os Vereadores aprovaram todos os recursos 

solicitados, mas o Sr. Prefeito não colocou em pratica, disse que no próximo ano deverá haver mais 

cobranças e fiscalização, pois a obrigação de todos os Vereadores é está. Expressou revolta com as 

atitudes do executivo quanto as respostas dos referidos documentos expedido, disse que seria o 

mínimo o executivo informar aos Vereadores suas ações, tendo em vista as funções de cada órgão,  

avaliou descabido a falta de consideração e respeito com os Vereadores, pois esta forma de 

atendimento demonstra indiferença quanto ao Poder Legislativo. Concluiu dizendo que o trabalho 

dos Vereadores foi realizado, se as ações não foram realizadas não é culpa dos Vereadores e 

certamente a população deve saber, pois todos os projetos para o bem da população foram 

aprovados por todos os Nobres Pares. O Vereador João L. Bovino destacou a procura de moradores 

das Comunidades de Linha Rosa, Pinhalzinho e Linha Nova onde que os mesmos relataram que 

avistaram uma maquina na região fazendo açude em propriedades particulares, disse que estes 

moradores indignados cobraram a recuperação do bueiro que certamente é prioridade devido a 

utilização do mesmo. Diante desta cobrança o Vereador João Bovino indignou-se perante esta 

situação, pois para fazer açude tem maquinários, mas para atender prioridades para a população em 

geral, dizem que não pode. Traduziu como falta de consideração com a população desta região, 

onde frisou, dizem que não podem fazer por vários motivos, questionou o fato,  se não podem 

atender a população porque fazer açude particular, indagou o Vereador. Desejou a todos um bom 

ano, cheio de saúde, paz e Feliz Natal. Por fim O Sr. Presidente informou que estará tomando 

providencias cabíveis a cerca das respostas do executivo, esclareceu que a falta de respeito com o 

Poder Legislativo não pode ser passado em branco. Disse que os Vereadores são representantes do 

povo e sua principal função é fiscalizar, mas a desconsideração que o executivo está tendo com os 

Vereadores também se estende a população, pois os Nobres Pares foram eleitos pelo povo da 

mesma forma que o Sr. Prefeito e certamente tem o direito de saber quais são as ações do executivo, 

lamentou o fato e contundentemente irá tomar providencias sobre o caso. Esclareceu sobre a 
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maquina informada pelo Nobre Par a qual estava prestando o atendimento na execução de açude, o 

Sr. Presidente informou que está foi adquirida por meio do Ministério da Pesca para estes fins, não 

podendo ser utilizado para outros fins. Desejou a todos um ótimo ano novo com saúde, paz e 

realizações. Não havendo mais manifestação por parte dos Nobres Vereadores o Sr. Presidente 

declarou encerrada a presente sessão convocando todos os Vereadores para a sessão extraordinária 

no dia dezessete 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.  

 

 

 

 

 

 

 
 


