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      Município de Rio Bonito do Iguaçu  

                     Estado do Paraná 

                                                                   6ªLegislatura  

3ª Sessão Legislativa 

12ª Sessão Ordinária  

ATA Nº 015/2015 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos Quatro dias do mês de maio 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 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: Mensagem nº 014/2015 subscrita pelo Prefeito Municipal, Sr. Irio Onélio de 

Rosso Encaminhando o Projeto de Lei nº 013/2015 que Dispõe sobre as Diretrizes para elaboração 

do orçamento do município de Rio Bonito do Iguaçu para o exercício financeiro de 2016 e dá outras 

providencias. Aceito pela entrada Encaminha-se para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação 

para o parecer sobre sua legalidade e constitucionalidade. Oficio nº 081/2015 subscrito pelo Prefeito 

Municipal, Sr. Irio Onélio de Rosso Em atendimento ao Oficio nº 034/2015 prestando informações 

acerca do prazo hábil para recorrer, desistir ou interpor recurso referente à Ação Cautelar nº 

29889/1993 e Ação Ordinária nº 29891/1993. O Vereador Anderson de Oliveira pediu aos 

Vereadores que qualquer duvida o mesmo estará á disposição. Comunica-se o plenário Arquive-se. 

Comunicados nº CM096410/2015, CM108486/2015 subscrito pelo Ministério da Educação – 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Informando as seguintes liberações de recursos 

financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
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da Educação, respectivamente: Alimentação Escolar – creche, no valor de R$ 2.860,00; 

Alimentação Escolar – EJA, no valor de R$ 312,00; Alimentação Escolar – AEE, no valor de R$ 

1.120,00; Alimentação Escolar – ensino fundamental, no valor de R$ 7.302,00; Alimentação 

Escolar – pré-escola, no valor de R$ 4.130,00; Alimentação Escolar – EJA, no valor de R$ 312,00; 

Alimentação Escolar – pré-escola, no valor de R$ 4.130,00; Alimentação Escolar – creche, no valor 

de R$ 2.860,00; Alimentação Escolar – AEE, no valor de R$ 1.120,00; Alimentação Escolar – 

ensino fundamental, no valor de R$ 7.302,00; PNATE 001 - no valor de R$ 24.599,68. Comunica-

se o plenário Arquive-se. Parecer nº 014/2015 subscrito pela Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação Favorável à tramitação do ao Projeto de Lei nº 002-CM/2015. Aceito pela entrada Anexe-

se ao referido Projeto de Lei. Ofício/INCRA/SR(09)/Nº  de 28 de abril de 2015 subscrito pelo 

Superintendente Regional Incra/PR Nilton Bezerra Guedes, respondendo Ofício nº 038/2015 de 

07/04/2015 que solicitou o cadastramento das famílias acampadas na Comunidade Arroio Novo, 

Imóvel fazenda Slaviero. Fica Comunicado o plenário Arquive-se. Nada mais havendo na matéria 

de expediente, passa-se para matéria de discussão única e votação. Nada havendo em matéria de 

discussão única e votação, passa-se para matéria de primeira discussão e votação. Deram entrada as 

seguintes matérias: Projeto de Lei nº 002-CM/2015 de autoria do Vereador Irineu Ferreira Camilo 

que Dá denominação às travessas “A” e “B” do Loteamento Brecailo. O Vereador Irineu Ferreira 

Camilo absteve-se do voto por se tratar de familiares. 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: Projeto de Lei nº 012/2015 de autoria do Sr. Prefeito Municipal que Autoriza a cessão de 

equipamentos a entidade que especifica e estabelece 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: O Vereador Laertes Carador Moreira declarou repúdio ao projeto aprovado em 

Curitiba contra a classe dos professores, e também a ação dos policiais com violência, onde a única 

arma usada pelos professores é o conhecimento. Agradeceu a presença do secretario Hamilton 

Beloni, Do Sr. Paulo e do Sr. Miltinho. O Vereador Irineu Ferreira Camilo pediu aprovação dos 

vereadores para que seja reencaminhado ofício ao Executivo referente Pedido de Informação nº 

002/2015 de 10 de março de 2015 referentes às linhas terceirizadas, feito com o Vereador João 

Laerte Bovino. Frisou que o Executivo mandou dentro do prazo, mas deixou de encaminhar as 

cópias dos mapas das linhas. Pediu para que seja encaminhado pelo Executivo, para que os 

vereadores possam analisar e fazer um trabalho bem feito. O Nobre Par pediu para que o Executivo 

encaminhe a esta Casa de leis para possível aprovação, Projeto de Lei para que seja feito repasse ao 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Agradeceu a presença de todos e pediu para que se façam 

presentes sempre. O Sr. Presidente colocou em votação o pedido feito pelo Vereador Irineu F. 

Camilo. Aprovado por unanimidade Oficie-se como solicitado. O Vereador Nelço Bortoluzzi 

agradeceu a presença de todos, frisou que as máquinas estão no local de Linha Nova, como 

questionado na sessão passada, disse que espera que consigam alcançar o objetivo que é fazer 

reparos desde a Linha Nova até o Arroio Novo. Disse que conversou com pessoas responsáveis 

sobre o assunto das casas do Programa Minha Casa Minha Vida, e segundo estas pessoas a parte 

cabível a eles esta sendo feita, que a questão que precisa ser resolvida é o repasse do governo. O 

Vereador Anderson de Oliveira agradeceu a presença de todos. Não havendo mais declarações o Sr. 

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

ordinária do dia onze de maio do ano de dois mil e quinze, na sede da Câmara Municipal às 
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dezenove horas. Esta ata foi lavrada por mim, Luana Cristina Moretti, secretária ad-hoc, que assino 

com os demais presentes.  

 

 


