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      Município de Rio Bonito do Iguaçu  

                     Estado do Paraná 

                                                                   6ªLegislatura  

3ª Sessão Legislativa 

18ª Sessão Ordinária  

ATA Nº 023/2015 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos quinze dias do mês de junho 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 019/2015 subscrita pelo Prefeito Municipal, Sr. Irio Onélio de 

Rosso Encaminhando em Regime de Urgência o Projeto de Lei Complementar nº 001/2015 que 

Altera o quadro de cargos de provimento efetivo do Poder Executivo Municipal de Rio Bonito do 

Iguaçu e dá outras providências.  Aceito pela entrada O Vereador Oseias de Oliveira pediu para que 

se for necessário, aprovar o projeto rapidamente, mais derrubar o regime de urgência e baixar 

comissão de saúde para acompanhar melhor o projeto de Lei. Derrubado o regime de urgência 

Encaminhe-se a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e baixado Comissão de Educação, 

Saúde, Bem estar social, Esporte, Cultura e Lazer. Mensagem nº 020/2015 subscrita pelo Prefeito 

Municipal, Sr. Irio Onélio de Rosso Encaminhando o Projeto de Lei nº 018/2015 que Declara 

Entidade de Utilidade Pública e dá outras providencias. Aceito pela entrada Encaminhe-se a 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação para parecer. Convite subscrito pelo Presidente da 

Comissão Organizadora Hamilton Belloni Convidando para I Conferência Municipal de Segurança 
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Alimentar e Nutricional – SAN e Assistência Técnica e extensão rural –ATER, a ser realizada no 

dia 25/06/2015, no centro de formação “Ação e Cidadania”, a qual terá como lema: “comida de 

verdade no campo e na cidade – por direitos e soberania alimentar”. Solicita também que envie 

mais 2 representantes e envie o nome de 1 representante para compor  o Conselho Municipal de 

Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA. O Sr. Presidente pediu se algum nobre par gostaria 

de ser o representante solicitado, como ninguém se manifestou o Sr. Presidente escolheu a 

Comissão de Agricultura e Meio Ambiente para escolher um  de seus membros para ser o 

representante. O Nobre Par Nelço Bortoluzzi disse que ele e o Vereador Daizi Camello já são 

representantes de um Conselho da Agricultura, pedindo para que o Membro Laertes Carador 

Moreira seja o representante deste Conselho citado. O Vereador Laertes C. Moreira aceitou. 

Arquive-se. Convite subscrito pela Diretora da Escola Municipal do Campo Alfredo Rosa, Sra. 

Avani Agassi Baroni Convidando para a tradicional Festa Junina da escola a realizar-se no dia 28 

de junho de 2015, com inicio as 13h00min, no ginásio de esportes de Linha Rosa. Comunica-se o 

Plenário Arquive-se. Solicitação n.º S-011/2015 subscrito pelo Vereador João Laerte Bovino que 

Solicita para que através do órgão municipal competente, sejam executados os seguintes serviços no 

Conjunto Habitacional – COHAPAR do Município de Rio Bonito do Iguaçu; I - Recuperação do 

alambrado do complexo recreativo e esportivo; II - Reposição de areia na quadra e no parque de 

diversão; III – Reposição ou reforma de equipamentos do parque infantil. Aceito pela entrada 

Encaminhe-se a Discussão única e votação. 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-

011/2015 subscrita pelo Vereador João Laerte Bovino que Solicita para que através do órgão 

municipal competente, sejam executados os seguintes serviços no Conjunto Habitacional – 

COHAPAR do Município de Rio Bonito do Iguaçu; I - Recuperação do alambrado do complexo 

recreativo e esportivo; II - Reposição de areia na quadra e no parque de diversão; III – Reposição ou 

reforma de equipamentos do parque infantil. Aprovado 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. 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: Como não houve manifestações o Sr. Presidente declarou 

encerrada a presente sessão convocando todos os Vereadores para a sessão Ordinária do dia vinte e 

dois de junho 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.  

 

 

 
 


