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      Município de Rio Bonito do Iguaçu  

                     Estado do Paraná 

                                                                   6ªLegislatura  

3ª Sessão Legislativa 

13ª Sessão Ordinária  

ATA Nº 016/2015 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos Onze 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 Andreia 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 015/2015 subscrita pelo Prefeito Municipal, Sr. Irio 

Onélio de Rosso Encaminhando em Regime de Urgência o Projeto de Lei nº 014/2015 que Dispõe 

sobre a revisão geral anual aos servidores públicos do Poder Executivo do Município de Rio Bonito 

do Iguaçu e da outras previdências. O Sr. Presidente informou que o prazo para aprovação do 

referido Projeto de Lei, e os outros dois subsequentes é até o dia vinte do corrente mês, por isso 

seria necessário a dispensa da sessão por alguns minutos para ser feito o parecer e ser votado na 

presente sessão. Aprovado por unanimidade proposta de dispensa da sessão para pareceres. 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. Solicitação 

n.º S-009/2015 subscrita pelo Vereador Irineu Ferreira Camilo que Solicita para que através da 

secretaria municipal responsável e dentro da legalidade, seja reformada a cancha de bocha da 

Comunidade de Alto Iguaçu, Municipio de Rio Bonito do Iguaçu. Aceito pela entrada Encaminhe-
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se a discussão única. Solicitação n.º S-010/2015 subscrita pelo Vereador Nelço Bortoluzzi que 

Solicita para que através da Secretaria Municipal de Obras seja realizado trabalho de recuperação da 

ponte molhada, localizada na Comunidade de Linha Nova, neste Município. Aceito pela entrada 

Encaminhe-se a discussão única. Parecer nº 015/2015 subscrito pela Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação Favorável à tramitação do Projeto de Lei nº 013/2015. Aceito pela entrada 

Anexe-se ao referido Projeto de Lei. Projeto de Lei nº CM-003/2015 subscrito pela Mesa Executiva 

da Câmara Municipal de Rio Bonito do Iguaçu que Dispõe sobre a revisão geral anual dos 

Servidores Públicos, Empregados Públicos e Comissionados do Poder Legislativo Municipal de Rio 

Bonito do Iguaçu e dá outras providências. 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. Projeto de Lei nº CM-004/2015 subscrito pela Mesa 

Executiva da Câmara Municipal de Rio Bonito do Iguaçu que Concede revisão geral nos subsídios 

dos agentes políticos do município de Rio Bonito do Iguaçu, e dá outras providências. 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. O Senhor 

Presidente concede dez minutos de dispensa da sessão para que a comissão possa constituir os 

pareceres e os referidos Projetos de Lei ser avaliados em primeira discussão e votação na presente 

sessão devido ao prazo que é vigente para a publicação do ato. Deram entrada os seguintes 

pareceres: Parecer nº 016/2015 subscrito pela comissão de Legislação, Justiça e Redação favorável 

à tramitação do Projeto de Lei nº 014/2015. Aceito pela entrada Anexe-se ao referido Projeto de 

Lei. Parecer nº 017/2015 subscrito pela comissão de Legislação, Justiça e Redação favorável à 

tramitação do Projeto de Lei nº CM-003/2015. Aceito pela entrada Anexe-se ao referido Projeto de 

Lei. Parecer nº 018/2015 subscrito pela comissão de Legislação, Justiça e Redação favorável à 

tramitação do Projeto de Lei nº CM-004/2015. Aceito pela entrada Anexe-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 n.º S-009/2015 subscrita pelo Vereador 

Irineu Ferreira Camilo que Solicita para que através da secretaria municipal responsável e dentro da 

legalidade, seja reformada a cancha de bocha da Comunidade de Alto Iguaçu, Municipio de Rio 

Bonito do Iguaçu. Aprovado por unanimidade Oficie-se como solicitado. Solicitação n.º S-010/2015 

subscrita pelo Vereador Nelço Bortoluzzi que Solicita para que através da Secretaria Municipal de 

Obras seja realizado trabalho de recuperação da ponte molhada, localizada na Comunidade de Linha 

Nova, neste Município. O Vereador Nelço Bortoluzzi justificou que a referida ponte é a que liga a 

Comunidade de Linha Nova, próxima à propriedade do Sr. Baroni. Frisou que quando chove, os 

próprios moradores precisam colocar cascalho para conseguir trafegar sobre a ponte e por este 

motivo esta sendo cobrado por estes moradores, tendo assim a necessidade da solicitação junto ao 

Executivo Municipal. Aprovada por unanimidade Oficie-se como solicitado.  Nada mais 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 014/2015 subscrito pelo Prefeito Municipal, 

Sr. Irio Onélio de Rosso que Dispõe sobre a revisão geral anual aos servidores públicos do Poder 

Executivo do Município de Rio Bonito do Iguaçu e da outras previdências. Aprovado por 

unanimidade Encaminhe-se a Segunda discussão e votação. Projeto de Lei nº CM-003/2015 

subscrito pela Mesa Executiva da Câmara Municipal de Rio Bonito do Iguaçu que Dispõe sobre a 

revisão geral anual dos Servidores Públicos, Empregados Públicos e Comissionados do Poder 

Legislativo Municipal de Rio Bonito do Iguaçu e dá outras providencias. Aprovado por 

unanimidade Encaminhe-se a Segunda discussão e votação. Projeto de Lei nº CM-004/2015 
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subscrito pela Mesa Executiva da Câmara Municipal de Rio Bonito do Iguaçu que Concede revisão 

geral nos subsídios dos agentes políticos do município de Rio Bonito do Iguaçu, e dá outras 

providências. Aprovado por unanimidade Encaminhe-se a Segunda discussão e votação. Projeto de 

Lei nº 013/2015 de autoria do Sr. Prefeito Municipal 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 

providências. Aprovado por unanimidade encaminhe-se a comissão de Economia, Finanças e 

Fiscalização para parecer. 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 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 tratar-se de Projeto de Lei de sua autoria e por incluir nome de membro familiar no 

mesmo. 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 Anderson de Oliveira lembrou aos nobres pares que 

após a sessão haverá reunião com pessoal da Vila Nova. O Vereador Irineu Ferreira Camilo 

questionou a mesa executiva, ou direcionada ao próprio presidente, sobre a questão do ICMS, onde 

ficou combinado que o Departamento jurídico do Executivo ficou de encaminhar um parecer 

resumido para esta Casa de Leis, se este parecer já foi encaminhado pelos mesmos. O Vereador 

Anderson de Oliveira respondeu o nobre par que o único parecer que foi recebido sobre esta questão 

é o parecer que todos os vereadores tiveram acesso. Não havendo mais declarações o Sr. Presidente 

declarou encerrada a presente sessão convocando todos os Vereadores para a sessão ordinária do dia 

dezoito de maio 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.  

 
 


