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      Município de Rio Bonito do Iguaçu  

                     Estado do Paraná 

                                                              6ªLegislatura 

2ª Sessão Legislativa 

26ª Sessão Ordinária  

ATA Nº 032/2014 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze às dezenove horas, na sede da 

Câmara Municipal de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná, sob a Presidência do Vereador 

Milton Rodrigues da Silva, o qual fez à verificação da presença dos Senhores Vereadores pela 

ordem: Milton Rodrigues da Silva, Daizi Camello, Irineu Ferreira Camilo, Anderson de Oliveira, 

Nelço Bortoluzzi, Laertes Carador Moreira, Jucimar Périco  e  Oséias de Oliveira. O Vereador João 

L. Bovino comunicou o Sr. Presidente que não estava passando bem, diante deste motivo não 

poderia se fazer presente na sessão por problemas de saúde.  O Sr. Presidente colocou em 

apreciação a ausência do nobre Par o qual foi acatado e aprovado por unanimidade sua ausência, 

assim verificando quorum 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 156/2014 subscrito pelo Prefeito Municipal, Sr. Irio Onélio de 

Rosso em resposta ao Pedido de Informação nº 004/2014 sobre a real situação das construções das 

Unidades habitacionais em Alto Iguaçu. Comunica-se o plenário arquiva-se. Ofício nº 451/12-

OPD/GP subscrito pelo Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Sr. Fernando 

Augusto Mello Guimarães comunicando que foi proferido pelo Tribunal de Contas do Paraná, o 

Acórdão de Parecer Prévio nº 167/11-S1C, referente ao Processo nº 129296/05, relativo a Prestação 

de Contas do Executivo Municipal de Rio Bonito do Iguaçu, referente o exercício financeiro de 

2004. Aceito pela entrada encaminha-se para a Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização 

para à apreciação e parecer, fica a disposição da população por sessenta dias para o exame. Ofício 

nº 508/12-OPD/GP subscrito pelo Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Sr. 
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Fernando Augusto Mello Guimarães Comunicando que foi proferido pelo Tribunal de Contas do 

Paraná, o Acórdão de Parecer Prévio nº 54/12-S1C, referente ao Processo nº 209808/11, relativo à 

Prestação de Contas do Executivo Municipal de Rio Bonito do Iguaçu, referente o exercício 

financeiro de 2010. Aceito pela entrada encaminha-se para a Comissão de Economia, Finanças e 

Fiscalização para à apreciação e parecer, fica a disposição da população por sessenta dias para o 

exame. Ofício nº 527/2014CDC subscrito pelo Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor 

da Assembleia Legislativa do Paraná, Deputado Paranhos Solicitando manifestação da Câmara 

Municipal de Rio Bonito do Iguaçu, no sentido de responder se foram instaladas novas antenas de 

telefonia celular no Município no período compreendido entre o estabelecimento do Pacto das 

Antenas (03/09/2013) até a presente data. Oficia-se como solicitado. Comunicado nº  

CM16790/2014 subscrito pelo Ministério da Educação – Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação informando a seguinte liberação de recurso financeiro destinado a garantir a execução de 

programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, sendo o programa Mais Educação 

– fundamental, no valor de R$ 2.472,00. Comunica-se o plenário, arquiva-se. Parecer nº 001/2014 

subscrito pela Comissão Especial favorável ao mérito do Projeto de Lei Complementar nº 

003/2014. Aceito pela entrada anexa-se ao referido projeto de lei. Parecer nº 034/2014  subscrito 

pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação favorável a tramitação do Projeto de Lei 

Complementar nº 004/2014. Aceito pela entrada anexa-se ao referido projeto de lei. Parecer nº 

035/2014  subscrito pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação favorável a tramitação do 

Projeto de Lei Complementar nº 005/2014. Aceito pela entrada anexa-se ao referido projeto de lei.  
Parecer nº 036/2014 subscrito pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação favorável a  
tramitação do Projeto de Lei nº 020/2014. Aceito pela entrada anexa-se ao referido projeto de lei. 
Parecer nº 037/2014 subscrito pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação favorável a  
tramitação do Projeto de Lei nº 021/2014. Aceito pela entrada anexa-se ao referido projeto de lei. 
Parecer nº 038/2014  subscrito pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação favorável a 
tramitação do Projeto de Lei nº 022/2014. Aceito pela entrada anexa-se ao referido projeto de lei. 
Nada mais havendo na matéria de expediente, passa para matéria de discussão única e votação. 
Nada havendo na matéria de discussão única e votação, passa para matéria de primeira discussão e 
votação. Deram entrada as seguintes matérias: Projeto de Lei Complementar nº 003/2014 de autoria 
do Sr. Prefeito Municipal que Altera dispositivos da Lei Complementar nº 041/2014 de 17/06/2014 
e Lei nº 862/2010 e dá outras providencias. Aprovado por unanimidade encaminha-se para segunda 
discussão e votação. Projeto de Lei Complementar nº 004/2014 de autoria do Sr. Prefeito Municipal 
que Dispõe sobre a contratação de pessoal temporário e dá outras providências. Aprovado por 
unanimidade encaminha-se para segunda discussão e votação. Projeto de Lei Complementar nº 
005/2014 de autoria do Sr. Prefeito Municipal que Altera dispositivos da Lei Complementar nº 
041/2014 de 17/06/2014 e Lei nº 862/2010 e dá outras providencias. Aprovado por unanimidade 
encaminha-se para segunda discussão e votação. Aprovado por unanimidade encaminha-se para 
segunda discussão e votação. Aprovado por unanimidade encaminha-se para segunda discussão e 
votação. Projeto de Lei nº 020/2014 de autoria do Sr. Prefeito Municipal que Autoriza o Executivo 
Municipal a efetuar abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento de 2014 e dá outras 
providências. Aprovado por unanimidade encaminha-se para segunda discussão e votação. Projeto 
de Lei nº 021/2014 de autoria do Sr. Prefeito Municipal que Declara Entidade de Utilidade Pública 
e dá outras providencias. Aprovado por unanimidade encaminha-se para segunda discussão e 
votação. Projeto de Lei nº 022/2014 de autoria do Sr. Prefeito Municipal que Autoriza o Executivo 
Municipal a efetuar abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento de 2014 e dá outras 
providências. Aprovado por unanimidade encaminha-se para segunda discussão e votação. Nada 
mais havendo na matéria de primeira discussão e votação, passa para matéria de segunda discussão 
e votação. Deu entrada a seguinte matéria: Projeto de Lei nº 019/2014 de autoria do Sr. Prefeito 
Municipal que Autoriza o Executivo Municipal a efetuar abertura de Crédito Adicional Especial no 
Orçamento de 2014 e dá outras providências. Aprovado por unanimidade faça-se a lei. Nada mais 



109 

 

havendo na matéria de segunda discussão e votação, passa para matéria de terceira discussão e 
votação. Nada havendo na matéria de terceira discussão a votação passa para palavra livre. Dando 
inicio o Vereador Irineu F. Camilo cumprimentou o publico presente e reforçou o convite para que 
todos quando possível participar ainda mais das sessões, pois valoriza e fortalece o trabalho de 
todos os Vereadores. O Vereador Nelço Bortoluzzi agradeceu a presença do publico e destacou um 
pedido de informação feito por sua pessoa a qual solicitava a recuperação das luminárias e parte 
elétrica dos ginásios de esporte da Comunidade Pinhalzinho e Linha Rosa, além do super poste em 
frente a BR 158. Disse que passou na data de hoje e avistou a empresa responsável tomando as 
providencias necessária, agradeceu o empenho da mesma e a atenção por parte do executivo. Frisou 
também o trabalho das comunidades em adequar-se as novas exigências do Corpo de Bombeiro 
cuja necessidade de realizar suas festividades estava interrompida devido a estás necessidades. O 
Vereador Oséias de Oliveira cumprimentou a todos os presentes e informou que estão iniciando os 
trabalhos da construção da Igreja Assembleia de Deus, disse que ocorrendo tudo dentro do 
planejado em breve estará pronta, agradeceu. Por fim não havendo mais declarações o Sr. 
Presidente declarou encerrada a presente sessão convocando todos os Vereadores para a sessão 
ordinária para o dia quinze de setembro do ano de dois mil e quatorze, na sede da Câmara 
Municipal às dezenove horas. Esta ata foi lavrada por mim, Norberto Carlos Algeri, secretário ad-
hoc, que assino com os demais presentes.  

 

 

 

 

 

 

 

  
 


