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      Município de Rio Bonito do Iguaçu  

                     Estado do Paraná 

                                                                   6ªLegislatura  

3ª Sessão Legislativa 

8ª Sessão Ordinária  

ATA Nº 011/2015 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos seis dias do mês de Abril 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 a 

Secretária  ad-hoc Andréia Fabiana Niesciur  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: Of. Circular nº 001/2015-CRIA/ALEP subscrito pelo Presidente da 

Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso, Deputado Paranhos 

Solicitando a constituição urgente de uma Comissão Temporária especifica, visando extrair 

informações sobre maus tratos a crianças, adolescentes e idosos, em especial sobre a qualidade das 

atividades de entidades e empresas que prestam serviços de assistência, como casas lares, abrigos, 

casa de passagem, casas de recuperação de dependentes, dentre outros e produzir relatório para o 

envio a esta Comissão Permanente da Assembleia Legislativa. Comunica-se o plenário arquiva-se. 

Solicitação nº 008/2015 subscrita pelo Vereador Irineu Ferreira Camilo que Solicita para que 

através da municipalidade e de acordo com a legislação cabível sejam colocadas placas de 

identificação contendo o nome das ruas no Loteamento Schimeng e demais ruas/loteamentos que 

ainda não existem placas de identificação. Aceito pela entrada encaminha-se para discussão única e 

votação. Indicação nº 001/2015 subscrita pelo Vereador Irineu Ferreira Camilo que Solicita o envio 
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de ofício ao Superintendente do INCRA, Senhor Nilton Bezerra Guedes, solicitando para que seja 

dada maior agilidade no processo de cadastramento para regularização das familias acampadas na 

Comunidade de Arroio Novo, Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná, que 

reinvindicam a ocupação da Fazenda Slavieiro. Aceito pela entrada encaminha-se para discussão 

única e votação. Parecer nº 011/2015 subscrito pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação 

Favorável a tramitação do ao Projeto de Lei nº 011/2015. Aceito pela entrada Anexa-se ao referido 

Projeto de Lei. Parecer nº 012/2015 subscrito pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação 

Favorável a tramitação do Projeto de Lei nº 001-CM/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: Solicitação nº 008/2015 subscrita 

pelo Vereador Irineu Ferreira Camilo que Solicita para que através da municipalidade e de acordo 

com a legislação cabível sejam colocadas placas de identificação contendo o nome das ruas no 

Loteamento Schimeng e demais ruas/loteamentos que ainda não existem placas de identificação. 

Aprovado por unanimidade oficie-se como solicitado. Indicação nº 001/2015 subscrita pelo 

Vereador Irineu Ferreira Camilo que Solicita o envio de ofício ao Superintendente do INCRA, 

Senhor Nilton Bezerra Guedes, solicitando para que seja dada maior agilidade no processo de 

cadastramento para regularização das familias acampadas na Comunidade de Arroio Novo, 

Município de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná, que reinvindicam a ocupação da Fazenda 

Slavieiro. O Vereador Irineu Ferreira Camilo frisou que a reclamação é sempre a mesma na 

Comunidade, pois o INCRA faz o agendamento dos cadastros, mais no dia marcado não se faz 

presente, o nobre par pede para que seja feito este cadastramento o mais brevemente possível. 

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. Deu entrada as seguintes 

matérias: Projeto de Lei nº 011/2015 de autoria do Sr. Prefeito Municipal que Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a firmar Convenio com a entidade que especifica e da outras providencias. 

Aprovado por unanimidade Encaminhe-se a segunda discussão e votação. Projeto de Lei nº 001-

CM/2015 de autoria do Vereador Anderson de Oliveira que Dispõe sobre a instalação obrigatória de 

porta giratória detectora de metais – PGDM, guarda-volumes nos estabelecimentos bancários 

localizados no Município de Rio Bonito do Iguaçu-Pr. Aprovado por unanimidade Encaminhe-se a 

segunda discussão e votação. Nada mais havendo em primeira discussão e votação, passa os 

trabalhos da ordem do dia da matéria de segunda discussão e votação. Deram entrada as seguintes 

matérias: Substitutivo ao Projeto de Lei nº 009/2015 de autoria do Sr. Prefeito Municipal que 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar abertura de Crédito Adicional Especial no 

Orçamento de 2015 e da outras providencias. Aprovado por unanimidade Faça-se a Lei. Projeto de 

Lei nº 010/2015 de autoria do Sr. Prefeito Municipal que Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

firmar Convenio com a entidade que especifica e da outras providencias. Aprovado por 

unanimidade Faça-se a Lei. Nada mais havendo em segunda discussão e votação, passa-se para 

matéria de terceira discussão e votação. Nada havendo em terceira discussão e votação, passa-se a 

palavra livre: Não havendo declarações o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão 

convocando todos os Vereadores para a sessão ordinária do dia treze de abril do ano de dois mil e 

quinze, na sede da Câmara Municipal às dezenove horas. Esta ata foi lavrada por mim, Luana 

Cristina Moretti, secretária ad-hoc, que assino com os demais presentes.  

 
 


