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      Município de Rio Bonito do Iguaçu  

                     Estado do Paraná 

                                                                   6ªLegislatura  

3ª Sessão Legislativa 

19ª Sessão Ordinária  

ATA Nº 024/2015 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos Vinte e dois 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: Ofício nº 132/2015 subscrito pelo Prefeito Municipal, Sr. Irio 

Onélio de Rosso Em resposta ao Oficio nº 058/2015, solicitando relação de fornecedores pagos até 

a data de 02/06/2015 dos restos a pagar do exercício de 2012, conforme Pedido de Informação nº 

005/2015. Comunica-se o plenário Arquive-se. O Sr. Presidente Anderson de Oliveira pediu aos 

vereadores que referente ao convite que receberam para o lançamento oficial da 9ª Exporio, é 

preciso confirmação de presença na Prefeitura. Pediu a Secretária Ad-hoc para fazer a leitura de um 

convite recebido e disse aos Vereadores que a estrutura da Câmara Municipal está disponível para 

os que tenham interesse em participar deste encontro. Convite subscrito pelo Presidente/Prefeito de 

Salto do Jacuí/RS Altenir Rodrigues da Silva convocando a Câmara de Vereadores para participar 

do Encontro dos Municípios Sedes de Usinas Hidroelétricas e alagados denominado Municípios em 

ação, reagindo para garantir direitos das usinas hidroelétricas Governador José Richa, Salto Osório 

e Salto Santiago. A referida reunião realizar-se-á no dia 24 de junho de 2015, às 14h, na Prefeitura 
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Municipal de Capitão Leônidas Marques/PR. 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. 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 nove 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.  

 

 

 
 


