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      Município de Rio Bonito do Iguaçu  

                     Estado do Paraná 

                                                                   6ªLegislatura  

3ª Sessão Legislativa 

10ª Sessão Ordinária  

ATA Nº 013/2015 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos Vinte e dois 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: Mensagem nº 013/2015 subscrito pelo Prefeito Municipal, Sr. 

Irio Onélio de Rosso Encaminhando em Regime de Urgência o Projeto de Lei nº 012/2015 que 

Autoriza a cessão de equipamentos à entidade que especifica e estabelece outras providencias. 

Aceito pela entrada, aprovado por unanimidade em regime de urgência. Encaminha-se para a 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação para o parecer sobre sua legalidade e 

constitucionalidade. Convite subscrito pela Secretária Municipal de Assistência Social, Sra. Andrelina de 

Rosso Convidando para participar do II Encontro de Mães e Mulheres/2015, a realizar-se no dia 23 de abril 

do corrente ano, com inicio as 09:00 horas no Pavilhão da Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua. 

Comunica-se o plenário Arquive-se. Convite subscrito pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra - Direção do Acampamento Herdeiros da Terra 1º de Maio Convidando para a festa de 

comemoração de 1 ano de luta e resistência das famílias acampadas na Araupel, a realizar-se no dia 

1º de maio, na área comunitária do Acampamento Herdeiros da Terra 1º de Maio, Rio Bonito do 
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Iguaçu, com a seguinte programação: 07 as 08 horas – Mística; 10 horas – Inicio do Ato Politico; 

12 horas – Almoço oferecido pelas famílias acampadas; Tarde – Atividades culturais. Comunica-se 

o Plenário Arquive-se. Convite Rio Bonito do Iguaçu apresentando o Plano Municipal de Educação 

para a sociedade a realiza-se no dia 24 de abril do corrente ano. Comunica-se o Plenário Arquiva-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. Nada 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: O Vereador Laertes Carador Moreira desejou condolências á família Dal Castel 

pelo falecimento do Sr. Irineu Dal Castel, o qual morador de Rio Bonito do Iguaçu a mais de 30 

anos. O Vereador Irineu Ferreira Camilo como membro da família, com muita dor no coração faz 

este pronunciamento em nome da família Dal Castel e Família Simões de Oliveira, sendo cunhado 

do Sr. Irineu Dal Castel, frisou que o mesmo como sempre muito trabalhador, lutador para 

proporcionar o melhor a si mesmo e a sua família, frisou que acompanhou de perto os últimos dias 

de vida do Sr. Irineu Dal Castel, e pediu para que seja feito uma nota de agradecimento a Secretaria 

de Saúde em seu nome, principalmente aos motoristas, auxiliares de enfermagem e enfermeiras pelo 

bom atendimento prestado ao Sr. Irineu Dal Castel e aos seus familiares. O Vereador Nelço 

Bortoluzzi prestou suas condolências a Família Dal Castel, disse que foi uma grande perda para a 

comunidade. Agradeceu a presença de todos. O Vereador Anderson de Oliveira prestou 

condolências a Família Dal Castel, frisou que seja encaminhado o ofício requerido pelo Vereador 

Irineu Ferreira Camilo, disse que a imagem que o Sr. Irineu Dal Castel deixou é uma imagem muito 

boa, de uma pessoa trabalhadora, um homem de família. Não havendo mais declarações o Sr. 

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

ordinária do dia vinte e sete 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.  

 
 


