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PAUTA N.º 047- 2015 

SESSÃO ORDINÁRIA N.º 040 - 2015 

14 - 12 – 2015 

 
 

Gabinete do Presidente 
  

EDITAL nº 047/2015 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela alínea “j” do artigo 32 do Regimento Interno, resolve, 

 
TORNAR PÚBLICO 

 
A Ordem do Dia da Sessão Ordinária da Câmara Municipal a realizar-se dia 14 de 

dezembro do corrente ano, às 19:00 horas, na Sede da Câmara Municipal, sito a Rua Eduardo 
Drabecki, 247, Município de Rio Bonito do Iguaçu: 

 

1. MATÉRIAS DO EXPEDIENTE 

 

Ata  n.º  046/2015 – Sessão Ordinária do dia 07/12/2015. 

Ofício nº 323/2015 Prefeito Municipal 

Sr. Irio Onélio de 

Rosso 

Em atenção ao oficio nº 104/2015 esclarecendo 

que estão utilizando o s recursos objeto do acordo 

do ICMS recolhido sobre a energia elétrica 

produzida pela Usina de Salto Santiago para 

pagamento de despesas de consumo e os 

investimentos pré-definidos com esta egrégia 

Câmara de Vereadores no prazo adequado para 

aplicação dos recursos. 

Ofício nº 151/2015 Secretária Municipal 

de Saúde, Sra. Sônia 

Maria Schmitt 

Em resposta ao oficio nº 102/2015 referente te ao 

Pedido de Informação nº 006/2015 esclarecendo 

que em contato com a empresa BIRTUR a mesma 

afirma que o problema do ônibus já foi 

solucionado, o veículo estava com problema no 

compressor de ar, seguindo em anexo as 

justificativas da ASSISCOP e da BITUR.  

Oficio de Solicitação nº 
21/2015 

Presidente da 

Associação da Casa 

Familiar Rural de 

Rio Bonito do 

Iguaçu, Sr. Mauricio 

Rosa da Silva e 

Diretor da CFR, Sr. 

Marcio Luciano 

Bortoluzzi 

Requerem por meio deste a área localizada junto 

ao parque industrial de Rio Bonito do  Iguaçu, 

para que os alunos e professores possam realizar 

experimentos em parceria com empresas locais, 

obtendo assim conhecimento pratico e mais uma 

fonte de renda para a manutenção da CFR. 

Ofício nº 0312/2015/SR 
Oeste do PR 

Gerente de Filial – 

Gerencia Executiva 

de Governo 

Cascavel/PR, Sra. 

Solange Maria 

Render Anacleto de 

Souza e outros 

Devido alteração no valor de investimento após 

processo licitatório do Contrato de Repasse 

814213/2014 - Processo nº 1021868-10/2014 – 

MDA – PRONAT - Desenvolvimento Sustentável 

de Territórios Rurais, informando que 

procederam Aditivo Contratual, por aumento da 

Contrapartida de R$ 2.830,00 (Dois mil, 

oitocentos e trinta reais) para R$ 40.879,00 

(Quarenta mil, oitocentos e setenta e nove reais). 
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Pedido de Informação 
nº 009/2015 

Laertes Carador 

Moreira 

Solicita do Sr. Prefeito Municipal as seguintes 

informações: I – Relatório de gastos com 

combustível pela frota do Poder Executivo 

Municipal de Rio Bonito do Iguaçu, contendo: 

- Quantidade de litros de óleo diesel utilizado, 

discriminado mês a mês de janeiro a novembro de 

2015; 

- Média de quilometragem e gastos por veículo 

mensal; 

- Discriminação separada individualmente por 

secretaria municipal, contendo a justificativa para 

a execução da despesa; 

- Discriminação dos valores despendidos pelos 

cofres públicos do Munícipio mês a mês no 

período especificado, contendo a justificativa para 

a despesa.   

Pedido de Informação 
nº 010/2015 

Laertes Carador 

Moreira 

Solicita do Sr. Prefeito Municipal as seguintes 

informações: I – Relatório de despesas com 

materiais de construção compreendendo: material 

bruto, materiais hidráulicos e elétricos, ferragens, 

coberturas, madeiras, aberturas de madeira, tintas, 

ferro e vidro, tubos e conexões, tubos de 

concreto, pré-moldados, etc., nos exercícios de 

2013, 2014 e 2015, devendo constar: 

- Nome da(s) empresa(s) fornecedora(s) dos 

produtos; 

- Razão Social; 

- CNPJ; 

- Relacionar em quais obras públicas e locais 

foram utilizados tais materiais nos exercícios 

citados; 

- Discriminar os valores gastos individualmente 

por empresa, devendo ser mensal por obra e/ou 

manutenção nos prédios, imóveis e pontes 

públicas; 

 

II – Relatório contendo valores e obras públicas 

que serão construídas com os respectivos 

recursos, referente o Processo Licitatório nº 

096/15 – Aquisição de Materiais de Construção, 

das seguintes empresas: 

- Frei Galvão Materiais de Construção Ltda; 

- Carra e Souza Ltda – ME; 

- Arildo Mosena – ME; 

- A & H Materiais de Construção Ltda – ME; 

- Comercial Menegon Ltda; 

- Eliete A. Seduk Barbosa Metalúrgica – ME. 

Parecer n° 048/2015 
  

Comissão de 

Legislação, Justiça e 

Redação 

Favorável a tramitação do Projeto de Lei nº 

033/2015. 

Parecer n° 049/2015 
  

Comissão de 

Legislação, Justiça e 

Redação 

Favorável a tramitação do Projeto de Lei nº 

034/2015. 
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2. ORDEM DO DIA 

 

2.1 MATÉRIAS DE DISCUSSÃO ÚNICA E VOTAÇÃO 

 Pedido de Informação n° 009/2015; 

 Pedido de Informação n° 010/2015. 

2.2 MATÉRIAS DE 1ª. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 Projeto de Lei nº 033/2015 de autoria do Sr. Prefeito Municipal  que Autoriza o Executivo 

Municipal a efetuar abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento de 2015 e dá outras 

providências. 

 

 Projeto de Lei nº 034/2015 de autoria do Sr. Prefeito Municipal  que Disciplina os procedimentos 

para regularização Fundiária de assentamentos urbanos de interesse social ou específico e dá outras 

providências. 

 

2.3 MATÉRIAS DE 2ª. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 Não há. 

2.4 MATÉRIAS DE 3ª. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 Não há. 

 

3. PALAVRA LIVRE 

 

3.1 EXPLICAÇÕES PESSOAIS – “manifestação de Vereadores até 5 minutos cada para explicações 

pessoais” 

 

4. TRIBUNA LIVRE 

 

Não há. 

 

Rio Bonito do Iguaçu, 14 de dezembro de 2015. 

 

 

ANDERSON DE OLIVEIRA 

Presidente  


