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      Município de Rio Bonito do Iguaçu  

                     Estado do Paraná 

                                                              6ªLegislatura 

2ª Sessão Legislativa 

40ª Sessão Ordinária  

ATA Nº 048/2014 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos quinze 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: Parecer nº 062/2014 subscrito pela Comissão de Economia, Finanças e 

Fiscalização, a qual foi designada para verificar o montante total gasto com a manutenção de 

máquinas/equipamentos pesados pelo Município de Rio Bonito do Iguaçu no período compreendido 

entre janeiro de 2013 a novembro de 2014. Ante as informações, dados e documentos obtidos por 

esta Comissão, das quais se observam valores elevados nos gastos com manutenção dos bens 

objetos da investigação, onde em algumas situações o montante dispendido pelo Poder Executivo 

chega ser muito superior ao valor comercial da máquina/equipamento consertado, sugerimos ao 

plenário a tomada das seguintes providências: a) Seja oficiado ao Poder Executivo Municipal para 

que encaminhe a esta Casa de Leis a cópia legível da integralidade das Notas Fiscais referentes às 

máquinas/equipamentos, com os seguintes números de patrimônio 138, 076, 030, 077, 139 e 006 

(escolhidos para amostragem), para que seja realizada a verificação e análise dos valores 

dispendidos com os referidos bens, sem que tal signifique que posteriormente não possam ser 

solicitados notas e documentos referentes às demais máquinas e equipamentos constantes do anexo 
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I; b) No prazo de 15 dias após o fornecimento da documentação encaminhada, seja oficiado ao Sr. 

Prefeito para que, nos 15 dias subsequentes ao recebimento do ofício, compareça ao Plenário desta 

Casa de Leis para pessoalmente prestar esclarecimentos acerca dos valores despendidos pela 

Administração Municipal com máquinas e equipamentos, vez que sabidamente houveram 

mudanças nos secretários responsáveis pela secretarias onde as máquinas e equipamentos objetos da 

presente encontram-se trabalhando, o que impossibilita a possibilidade de que sejam chamados os 

atuais responsáveis pela pasta. O Vereador Anderson de Oliveira relator do parecer enfatizou os 

valores gastos nas recuperações dos maquinários, disse que a comissão entendeu que tem elevação 

de gastos em maquinas que o próprio valor de marcado não condiz com sua recuperação. Entendeu 

que, enviar um oficio ao Sr. Prefeito pedindo explicações e justificativas a cerca dos valores gastos 

podem esclarecer os fatos em evidencia. O Vereador Irineu F. Camilo compartilhou as palavras do 

Nobre par e frisou a importância de enviar oficio ao Sr. Prefeito pedindo explicações referentes aos 

valores acentuados. Apontou que em apenas dois anos foi investido na recuperação dos maquinários 

aproximadamente dois milhões e duzentos mil reais, fato que deixa duvida, pois poucos 

atendimentos foram realizados pela secretária de viação. O Vereador Nelço Bortoluzzi esclareceu 

que levantamento realizado deu-se devido ao pedido de informação assinado pelos Vereadores 

Daizi Camello, Nelço Bortoluzzi, Milton R. da Silva, Irineu F. Camilo e João L. Bovino feito no 

ano anterior, mas somente agora com a disponibilização das informações enviadas apelo executivo 

foi possível verificar os valores apontados. O Vereador Laertes C. Moreira aprovou o trabalho da 

referida comissão, disse que até o momento não pode ainda julgar os valores apontados, mas 

justificou que a atual administração recebeu o parque de maquinas em péssimo estado cabendo 

ressaltar que pode sim ter maquinas com gastos similares aos anunciados pelo relatório. Afirmou 

que não defende situações erradas e caso seja comprovado gastos excessivos o seu voto será para 

apurar as irregularidades vistas. O Sr. Presidente colocou em votação o envio do oficio solicitando 

informações ao Sr. Prefeito. Aprovado por unanimidade o envio do oficio. Comunica-se o plenário 

arquiva-se. Nada mais havendo na matéria de expediente, passa-se para matéria de discussão única 

e votação. Nada havendo nas matérias de discussão única e votação e primeira discussão e votação, 

passa-se para matéria de segunda 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 

faça-se a lei. 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 esclareceu conforme regimento 

interno, a votação para aprovação das referidas contas das gestão em epigrafe deverá ser através do 

voto secreto. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. Faça-se a lei. 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 pronunciou-se impedido de votar e abstém-se do voto. 

Colocado em votação. Aprovado pela maioria por sete votos a favor, um voto contra e uma 

abstenção. Faça-se a lei. 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. Colocado em 

votação. Aprovado pela maioria por sete votos a favor e dois votos contra. 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 o Sr. Presidente deu inicio aos 
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trabalhos da eleição da nova mesa que conduzirá os trabalhos para o próximo biênio. O Sr. 

Presidente fez a chamada confirmando a presença dos Senhores Vereadores, pela ordem Anderson 

de Oliveira, Daizi Camello, Irineu F. Camilo, João L. Bovino, Jucimar Périco, Laertes C. Moreira, 

Milton R. da Silva, Nelço Bortoluzzi e Oséias de Oliveira. Confirmando a presença de todos os 

Vereadores o Sr. Presidente convocou o jurídico da Casa de Leis Dr. Saviano Sericato para explicar 

e conduzir a eleição que elegerá o novo presidente para os exercícios 2015/2016. O Dr. Saviano 

Sericato explicou todas as diretrizes da eleição, disse que mesmo o candidato eleito nesta data, 

somente deliberará sua função a partir da data de primeiro de janeiro do ano seguinte. Informou 

também aos Nobres Pares que  a eleição devera ser realizada através do voto secreto  conforme Lei 

Orgânica Municipal. Dr. Saviano Cericato apresentou duas chapas que irão concorrer a eleição da 

mesa. Sendo: Chapa (1) Presidente Daizi Camello, Vice-Presidente Laertes C. Moreira, 1° 

Secretário Oséias de Oliveira e 2° Secretário Milton R. da Silva. Chapa (2) Presidente Anderson de 

Oliveira, Vice-Presidente Irineu F. Camilo, 1° Secretário João L. Bovino e 2° Secretário Jucimar 

Périco. Apresentada as duas chapas Dr. Saviano Cericato convida um à um os Vereadores para 

votar. Realizado a votação Dr. Saviano Cericato confere a inserção das cédulas de votação e faz a 

contagem dos votos. Diante do resultado a Chapa (2) é eleita para o biênio 2015/2016 com cinco 

votos contra quatro votos da chapa (1). O Sr. Presidente parabenizou os Vereadores da chapa eleita 

disse que, quem venceu foi a democracia, estendeu os cumprimentos aos demais Vereadores que de 

forma pacifica cumpriram com seus deveres. Sr. Presidente declarou eleita a chapa (2) a qual 

representada pelo Vereador Anderson de Oliveira tomará posse automaticamente no dia primeiro de 

janeiro para conduzir as Legislaturas 2015/2016. Encerada a votação o Sr. Presidente passa para a 

palavra livre. Dando inicio o Sr. Presidente informou que algumas deliberações o novo presidente 

deverá atender caso o executivo encaminhe ao legislativo algum projeto de lei de urgência.  

Cumprimentou o publico presente, agradeceu o apoio que recebeu nos dois anos que presidiu a 

Câmara de Vereadores, todo o trabalho realizado foi voltado para a população onde que, de alguma 

forma buscou entendimento entre o executivo e o legislativo para chegar ao bem comum. Ressaltou 

as ações que não foram feitas pela a administração, justificou o apoio incondicional de todos os 

Vereadores em aprovar os projetos oriundos do Sr. Prefeito, estes para melhorar a vida do povo de 

Rio Bonito do Iguaçu, mas se deixaram de realiza-los esta culpa não poderá cair sobres os 

Vereadores. Destacou a necessidade do apoio do Governo Municipal em atender os anseios  do 

povo da forma que for, estrada, agricultura, educação e saúde são elementos onde a população 

deposita seu voto confiando no trabalho de pessoas serias que querem trabalhar para ajudar a 

melhorar a vida das pessoas. Disse que foi com este espirito que trabalhou tanto que foi convidado a 

receber um certificado de gestão, este por ter investido bem o dinheiro publico. Desejou sucesso ao 

novo presidente e colocou-se parceiro para qualquer situação que lhe for convidado. O Vereador 

Laertes C. Moreira cumprimentou o publico presente, parabenizou o Nobre Par pela vitória, pediu 

que ao assumir seu cargo trabalhe com respeito, humildade e honestidade, que respeite as leis do 

município do estado e do país. Destacou que a chapa eleita não foi em consenso mas foi a 

vencedora, lembrou das dificuldades que o município se encontra e espera que no próximo ano as 

coisas melhorem. Parabenizou o Vereador Daizi Camello por ter disputado em outra chapa e 

demostrado haver isonomia dentro da Casa de Leis. Parabenizou o trabalho realizado pelo Vereador 

Milton R. da Silva quando esteve a frente como Presidente e pediu que a harmonia que estabeleceu-

se dentro da Casa de Leis continue nos próximos anos. O Vereador Jucimar Périco cumprimentou o 

publico presente, deu os parabéns ao Vereador Milton R. da Silva pelo trabalho feito para os 

Vereadores e para população quanto Presidente, estendeu os cumprimentos aos funcionários da 
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Câmara pelo bom atendimento e respeito com todos. O Vereador Irineu F. Camilo  parabenizou o 

Vereador Anderson de Oliveira pela vitória na eleição para presidente, disse que segue as palavras 

do Nobre Par onde pediu que o futuro presidente conduzisse de forma uniforme e sempre 

respeitando as diretrizes e os demais Vereadores. O Vereador Irineu F. Camilo falou ao publico que 

seu voto foi para o Vereador Anderson de Oliveira, justificou que o mesmo tem qualidades e está 

preparado para conduzir o cargo, apontou que desde as comissões que encabeçavam o Nobre Par 

esteve sempre a frente procurando cumprir seu papel de legislador. De forma contundente o 

Vereador cobrou do futuro presidente imparcialidade nas ações, pois os Vereadores são pagos para 

ajudar a administrar o município de forma universal sem regalias ou qualquer tipo de barganha, 

desta forma que o mesmo entende que boas ações poderão ser feitas para a população. O Vereador 

Nelço Bortoluzzi agradeceu a presença de todos  e parabenizou o Vereador Anderson de Oliveira 

pela vitória da eleição, frisou e parabenizou o Sr. Presidente Milton R. da Silva pela condução dos 

trabalhos nos dois anos que se passaram onde resgatou o respeito e a decência da Câmara de 

Vereadores, deu os parabéns e estendeu para o presidente eleito sucesso e que o mesmo conduza 

com sabedoria, respeito e responsabilidade a função que lhe foi concedida. O Vereador Daizi 

Camello parabenizou o atual presidente pelo trabalho realizado como presidente da Câmara, disse 

que mesmo sabendo que iria perder deu continuidade a sua candidatura, o Vereador sentiu-se 

desapontado por não ter vencido e pelos companheiros não ter votado na sua pessoa. Agradeceu o 

publico pela presença e afirmou que continuará trabalhando junto com todos os Vereadores para a 

população. O Vereador Oséias de Oliveira agradeceu o publico presente,  e comentou sobre a 

importância do trabalho das comissões as quais definem os seguimentos das principais ações do 

executivo, também apontou que faz parte da base aliada do governo municipal mesmo desta forma 

não admite coisas erradas. Foi eleito pelo povo para ajudar a administrar e a cobrar caso tenha ações 

erradas, desejou sucesso ao novo presidente parabenizou o Vereador Daizi Camello por ter 

enfrentado a pleito com tranquilidade e elogiou o Sr. Presidente Milton R. da Silva por ter 

conduzido os dois anos de seu mandato com sabedoria e respeito com os Vereadores e a população.  

O Vereador João L. Bovino cumprimentou o publico presente e destacou a palavra democracia, 

disse que por três oportunidades votou e trabalhou para que o atual presidente pudesse estar na 

cadeira que ocupa duas não tiveram êxito, mas na ultima eleição de consenso o Vereador foi eleito. 

Frisou  o trabalho que mesmo realizou não decepcionou os companheiros que o votaram, nenhum 

projeto ficou engavetado todos foram colocados em votação para atender os anseios da população, 

apontou que no passado ex-presidentes tratavam como coronelismo, sem respeito com os demais 

Vereadores e procurando ter beneficio próprio. Disse que cada um foi eleito pelo povo e é desta 

forma que devem trabalhar, para o bem do povo e não pensando em beneficio próprio. Desejo 

sucesso ao novo presidente e pediu que o mesmo tenha sensibilidade de conduzir para o bem da 

população. O Vereador Anderson de Oliveira cumprimentou o publico presente e agradeceu aos 

Vereadores que votaram e acreditaram na sua pessoa para conduzir nos próximos dois anos a Casa 

de Leis. Disse que entende os anseios dos Nobres Pares quando citam os problemas dos presidentes 

que passaram, mas seu objetivo é com conduzir de forma harmônica e respeitando o apoio e os 

interesses da população. Parabenizou a atitude do Vereador Daizi Camello  em disponibilizar sua 

pessoa e oportunizar uma ideia, apesar do resultado quem venceu foi a democracia, pois não á 

divisão, porque o presidente serve para gerenciar os documentos e possibilitar o melhor andamento 

para que os vereadores tomem as decisões corretar para melhorar a vida da população.  Por fim o 

Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, agradeceu à todos os Vereadores que lhe confiaram a 

sua função e destacou o desejo do novo presidente em melhorar e fortalecer ainda mais o poder 
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legislativo. Falou que o futuro presidente terá um grande desafio pela frente, passará  por inúmeras 

provação, será tentado por pessoas que as vezes não tem o interesse de ajudar e sim bagunçar e 

prejudicar a verdadeira intenção. Frisou dizendo que o trabalho do legislativo só cresce quando há 

dialogo com o executivo e necessariamente não precisa corromper-se para aproximar e ter um bom 

relacionamento. Alertou o futuro presidente que todos os desafios terão o bem e o mal e com 

sabedoria e humildade as coisas boas aconteceram. Agradeceu o apoio de todos os vereadores que 

trabalharam e apoiaram os dois anos que conduziu a Casa de Leis, disse estar entregando com dever 

cumprido e que o seu trabalho foi e será sempre voltado para o bem da população de Rio Bonito do 

Iguaçu. Decretou recesso legislativo, declarou encerrada a presente sessão e convidou todos os 

Vereadores para a próxima sessão no dia quinze de fevereiro 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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


