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      Município de Rio Bonito do Iguaçu  

                     Estado do Paraná 

                                                                   6ªLegislatura  

3ª Sessão Legislativa 

9ª Sessão Ordinária  

ATA Nº 012/2015 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos treze 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: Comunicados nº CM102231/2015 subscrito pelo Ministério da 

Educação – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Informando liberação de recurso 

financeiro destinado a garantir a execução de programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação,  sendo o programa QUOTA – parcela 002, no valor de R$ 42.377,18 destinado a 

Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu. Comunica-se o plenário Arquive-se. Oficio circular 

nº 11/2015 subscrito pelo Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CMDCA, Sra. Clauri de Fátima Cristo Leal Convidando para participar da VIII 

Conferencia Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a realizar-se no dia 14 de abril do 

corrente ano, a partir das 08h30min horas no Centro de Formação. Comunica-se o plenário 

Arquive-se. Convite subscrito pela Associação da Melhor Idade de Rio Bonito do Iguaçu 

Convidando para participar das comemorações em honra a Santo Expedito que acontecerá no dia 

19/04/2015, iniciando com missa as 08h30min horas na gruta de Santo Expedito. Comunica-se o 
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Plenário Arquive-se. 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. Nada 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: 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 Faça-se a Lei. 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. Os vereadores Nelço Bortoluzzi e João Laerte Bovino parabenizaram o autor 

do projeto pela iniciativa. 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 

vinte 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.  

 
 


