
122 

 

  

      Município de Rio Bonito do Iguaçu  

                     Estado do Paraná 

                                                                              6ªLegislatura  

3ª Sessão Legislativa 

30ª Sessão Ordinária  

ATA Nº 038/2015 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos treze dias do mês de outubro 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 o 

secretário Adilson Adolfo Kwapis 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. Nada havendo 

na matéria de expediente, passa-se para matéria de discussão única e votação. Nada havendo na 

matéria de discussão única e votação, passa-se para matéria de primeira discussão e votação. Nada 

havendo na matéria de primeira discussão e votação, passa-se para matéria de segunda discussão e 

votação. Nada havendo na matéria de segunda discussão e votação, passa-se para matéria de terceira 

discussão e votação. Nada havendo na matéria de terceira discussão e votação, passa-se para palavra 

livre. Dando inicio o Vereador Laertes C. Moreira destacou a situação do recolhimento do lixo, 

disse que está delicado a prestação deste serviço, esclareceu que entende que, trabalhar nesse setor 

merece mais reconhecimento, mas cabe aos responsáveis administrar as questões internas, pois a 

população e demais entidades não podem pagar por essa falta de atendimento. Pediu ao Sr. 

Presidente o envio de um oficio solicitando informações e esclarecimentos a cerca da coleta do lixo. 

O Vereador Nelço Bortoluzzi destacou a falta de uma agente de saúde na Comunidade de Linha 

Nova. Disse que a atendente da região está de licença maternidade e  diante do fato o nobre par 
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pediu providencias junto a comissão que avaliou a necessidade de mais contratações nesta área e se 

haverá remanejamento de outra ACS para suprir a demanda daquela comunidade. O Vereador 

Laertes C. Moreira interviu junto ao Sr. Presidente e aos demais Vereadores sobre a situação que 

lhe foi questionada por moradores sobre a luz da região da comunidade do Alagado, a qual as 

mesmas estão sendo cobrada como área urbana. O Sr. Presidente esclareceu que o projeto trata-se 

do plano diretor o qual foi aprovado no ano de dois mil e treze, o projeto recente tratou apenas da 

correção do perímetro. O Vereador Nelço Bortoluzzi informou que a correção foi realizada pela 

empresa COPEL diante dos pontos de GPS ( Sistema de Posicionamento Global) o qual fez 

correções das coordenadas do mapa apresentado pelo plano diretor. O Vereador Jucimar Périco 

informou que, extraoficial a empresa que realizou a referida medição já está tomando as 

providencias para sanar os problemas ocorridos.  O Vereador Daizi Camello complementou 

informando a forma de resolver a cobrança indevida, segundo a empresa os moradores devem 

procurar a agencia da COPEL munidos dos documentos pessoais e do bloco de Produtor Rural para 

regularizar seus cadastros e resolver as cobranças indesejáveis. Não havendo mais manifestações 

por parte dos Nobres Vereadores o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão convocando 

todos os Vereadores para a sessão ordinária no dia dezenove de outubro do ano de dois mil e 

quinze, 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.  

 

 

 

 

 

 
 


