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      Município de Rio Bonito do Iguaçu  

                     Estado do Paraná 

                                                                   6ªLegislatura  

3ª Sessão Legislativa 

14ª Sessão Ordinária  

ATA Nº 017/2015 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos Dezoito 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 016/2015 subscrita pelo Prefeito Municipal, Sr. Irio Onélio de 

Rosso Encaminhando o Projeto de Lei nº 015/2015 que Altera dispositivos da Lei Municipal nº 

159/97 de três de abril de 1997 alterada pela lei Municipal nº 768/2009 e da outras providências. 

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

sobre sua legalidade e constitucionalidade. Mensagem nº 018/2015 subscrita pelo Prefeito 

Municipal, Sr. Irio Onélio de Rosso Encaminhando o Projeto de Lei nº 017/2015 que Dispõe sobre 

a Aprovação do Plano Municipal de Educação de Rio Bonito do Iguaçu e da outras providências. O 

Vereador Irineu Ferreira Camilo requereu cópia do plano municipal de educação, pois o mesmo 

solicitou a secretaria de educação, mais segundo eles o plano estava recebendo ajustes. Aceito pela 

entrada. Encaminha-se para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para o parecer sobre sua 

legalidade e constitucionalidade. Oficio nº 039/2015 subscrito pela Secretária Municipal de 

Assistência Social, Sra. Andrelina de Rosso Convidando para uma caminhada em comemoração ao 
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dia Nacional de Combate a Exploração Sexual e Infantil, com saída as 09h00min horas do Ginásio 

de Esportes Alessandro Bovino, passando pela Avenida XV de Novembro até a Praça da Prefeitura. 

Comunica-se o plenário Arquive-se. Comunicados nº CM114260/2015 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 da Educação, respectivamente: PNATE 001 - no valor de R$ 8.441,07, PNATE 

001 – no valor de R$ 3.248,75, QUOTA 003 – no valor de R$ 41.684,35. Comunica-se 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. 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 014/2015 de autoria do Sr. Prefeito Municipal 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 Faça-se a Lei. Projeto de Lei nº CM-003/2015 de 

autoria da Mesa Executiva da Câmara Municipal de Rio Bonito do Iguaçu 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 Faça-se a 

Lei. Projeto de Lei nº CM-004/2015 de autoria da Mesa Executiva da Câmara Municipal de Rio 

Bonito do Iguaçu Concede revisão geral nos subsídios dos agentes políticos do município de Rio 

Bonito do Iguaçu, e dá outras providências. 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 que na semana anterior estiveram em reunião com o pessoal da Vila Nova, e que 

nesta reunião havia ficado de comum acordo enviar ofício ao Executivo em nome de todos os nove 

vereadores, solicitando providências e qual a previsão para resolver a situação destes Munícipes. 

Aprovado por unanimidade Oficie-se como solicitado. O Vereador Laertes Carador Moreira 

agradeceu a presença de todos, disse que visitou as estradas do Município para ver como esta sendo 

feito o serviço do Executivo nesta questão, frisou que está muito satisfeito com o trabalho que esta 

sendo feito pelos funcionários responsáveis, mais que há muito trabalho ainda, e que se não houver 

mal tempo acredita que será concluído. O Vereador Nelço Bortoluzzi frisou que em questão as 

estradas, e como havia solicitado com o Nobre Vereador Irineu Ferreira Camilo, o trabalho na 

Comunidade de Linha Bartoski está quase concluído. Disse que pediu ao Secretário que 

disponibilizasse uma patrola para atender a região do Pinhalzinho, Rio do Crim, que é uma estrada 

que necessita de reparos e que o mesmo ficou de analisar esta situação no decorrer da semana. O 

Vereador Anderson de Oliveira informou ao pessoal da Vila Nova que de acordo com o Dr. Saviano 

Cericato Procurador Jurídico desta Casa de Leis, o terreno em questão é da Prefeitura Municipal de 

Rio Bonito do Iguaçu, pediu ao Sr. Saviano que explicasse a situação aos presentes. O Dr. Saviano 

Cericato frisou que teve acesso ao processo, mais que precisa fazer um pedido para obter mais 

informações do mesmo, mas ao que pode entender a Prefeitura pediu suspensão do referido 

processo. Disse que no decorrer da semana irá se informar através de documentos que estaria para 

receber do cartório, mas que a principio não haveria reintegração de posse por parte da Prefeitura se 

o processo se mantivesse suspenso. O Vereador João Laerte Bovino perguntou quem seria o 

responsável pelo processo. O Dr. Saviano respondeu que o responsável tanto pela abertura do 

processo, quanto pela suspensão da reintegração de posse é a Prefeitura Municipal de Rio Bonito do 

Iguaçu. O Vereador Irineu Ferreira Camilo frisou que como se trata de área pública somente o 
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Jurídico juntamente com o Executivo seriam responsáveis pela abertura do processo. O Vereador 

Anderson de Oliveira disse que fica comunicado ao pessoal da Vila Nova a situação em que está o 

processo, e que qualquer esclarecimento o jurídico da Câmara de Vereadores está à disposição. 

Frisou que o ofício será enviado para que o Executivo esclareça melhor a situação para estes 

Munícipes da Vila Nova. Não havendo mais declarações o Sr. Presidente declarou encerrada a 

presente sessão convocando todos os Vereadores para a sessão ordinária do dia vinte e cinco 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.  

 

 


