
 

ESTADO DO PARANÁ 

MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU 

CÂMARA MUNICIPAL 

 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO N.º 004/2014 

 

Ilustríssimo Senhor 

MILTON RODRIGUES DA SILVA 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 

Rio Bonito do Iguaçu - PR 

 

O Vereador que o presente subscreve no uso de suas atribuições legais, 

regimentalmente solicita a Vossa Excelência, seja enviado ofício ao Sr. Prefeito Municipal,  para 

que de acordo com o artigo 90 Inciso X da Lei Orgânica Municipal, seja prestado no prazo de 30 

(trinta) dias as seguintes informações: 

 

 

I – Qual é a real situação das construções das casas do Programa do 

Governo Federal na Comunidade de Alto Iguaçu, Municipio de Rio Bonito do Iguaçu e por 

qual motivo ainda não se iniciou a aguardada obra. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Justifica-se tal pedido em virtude da função fiscalizadora, bem como na 

qualidade de representante do povo que cobra tais informações e merece esclarecimentos. Neste 

caso especifico, portanto, as familias cadastradas em nome de: Sebastiana Neres de Souza, 

Lurdes Fatima Mendes Viera e Eloina Emidio da Silva aguardam há bastante tempo a execução 

deste Programa do Governo Federal.  

Também foi constatado através de visita nestas familias, que há meses 

receberam ordem de pessoas do quadro de servidores públicos deste Municipio, para que essas 

familias demolissem suas casas, que se encontravam em situações precárias, alegando que logo 

em seguida iriam fazer a terraplanagem e inicar as construções. Com isso, a Dona Sebastiana 

Neres de Souza, com mais de 70 anos, seguiu essa orientação, porém, precisou com o passar dos 

dias montar um barraco de lona, onde passou meses esperando tal construção, todavia, não vendo 

iniciarem sua tão esperada casa, com suas poucas condições financeiras construiu uma pequena 

casa “meia água”, para ter um pouco mais de conforto e segurança, e até a presente data só restou 

a essas familias a expectativa e o sonho da casa nova.  

Dessa foma, solicitamos informações de qual é a situação e pelo qual motivo 

ainda não iniciaram as construções dessas casas, do Programa do Governo Federal na 

Comunidade de Alto Iguaçu.  

 

Espero aprovação unânime dos nobres pares. 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rio Bonito do Iguaçu/PR, 29 de julho 

de 2014. 

 

IRINEU FERREIRA CAMILO  

Vereador  


