
Ata nº 03/2018 – 1ª Reunião Ordinária 
  

Aos dezenove (19) dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito (2018), às 20h00 

horas, na sala da Câmara Municipal, sob a Presidência do Vereador Renato karas, 

reuniram-se os Vereadores do Município de Pérola D’Oeste, Estado do Paraná, para 

realizar a 1ª Reunião Ordinária do ano de 2018. Iniciando, o presidente convida a todos 

para fazer uma oração. Logo após, solicita ao secretário que faça a chamada dos 

vereadores, que teve presença unânime. O presidente declara aberta a sessão. O 

Presidente solicitou ao secretário a leitura da ata da sessão anterior, que segue aprovada 

por unanimidade. Após a aprovação da Ata, o presidente registrou a presença do 

Digníssimo Promotor de Justiça Tiago Vacari, saudou todos os presentes na sessão. 

Logo após solicita para que o secretário faça a leitura do que consta no expediente, 

sendo lido: Moções de pesar, Relatório Anual dos serviços prestados pelo Conselho 

Tutelar no ano de 2017, Ofício da Cooperativa Sicredi referente assembleia geral, 

Indicação nº 01 e nº 02 de autoria do Vereador Valter João Piva, Projeto de Lei do 

Legislativo nº 03/2018 que dispõe sobre a alteração do Art. 5º e Anexo II do Quadro de 

Lei nº953/2015 de 22 de abril de 2015. Feito a leitura o presidente enfatizou a 

importância dos munícipes que receberam moção de pesar, bem como fez uma 

retrospectiva dos principais eventos que teve no período de recesso dos vereadores, 

Conferência de Educação, Selo Bronze do Posto de Saúde de Conciolândia, Almoço de 

Reis da Comunidade de São Valentin, Entrega da Ambulância UTI Móvel para o 

município, apuração sobre as horas extras pagas e questionadas pelo ministério público 

de mandatos passados bem como a situação e intervenção militar no Rio de Janeiro. Em 

seguida passou a palavra para o vereador Eloir Bottega, inscrito no pequeno expediente, 

o qual cumprimentando a todos expôs o recebimento de R$80.000 mil reais como 

repasse para compra de uma ambulância, solicitando do executivo uma contrapartida 

para que seja possível a aquisição da mesma. O presidente passou a palavra para o 

promotor de Justiça para que o mesmo comentasse sobre o desenvolvimento dos 

trabalhos na Comarca. O promotor fez um agradecimento pelo convite, comentou sobre 

a importância do ministério público e a atuação do órgão na defesa da população, 

explanou as áreas trabalhadas, tais como, educação, saúde e fiscalizações. Após a fala 

do promotor o presidente abriu para perguntas dos vereadores ao promotor, iniciando, 

solicitou a parceria da promotoria para que seja implantado o atendimento ao público no 

município de Pérola D’Oeste, uma vez por mês, sendo firmado a parceria pelo 

promotor, logo após o vereador Valter João Piva perguntou ao promotor como proceder 

no caso de pessoas doentes não conseguir  tratamento no atendimento público, o 

promotor esclareceu que  o executivo tem a atribuição de cuidar da saúde, porem alguns 

medicamentos não é atribuição do município e sim do estado, dessa forma, pode 

conseguir a partir de solicitação do ministério público , bem como no caso de cirurgias. 

O vereador Adelar Adelto Bem agradeceu os trabalhos feitos pelo promotor referente ao 

município. O vereador Mauro apresentou o fato da dificuldade dos acompanhantes das 

pessoas doentes algumas vezes não conseguir passagem, o promotor, respondeu que por 

ser um caso delicado, que as pessoas devem procurar o ministério publico na cidade de 

Capanema, após isso o presidente fez as devidas considerações e agradecimentos pela 

presença e esclarecimentos feitos pelo promotor. Na sequencia o presidente passa a 

palavra para o vereador Jose Bottega inscrito no expediente, o vereador firmou a 

importância do trabalho do ministério público junto as administrações públicas e da 

grandiosidade do trabalho dos vereadores em fiscalizar os trabalhos públicos. Na 

sequencia, o presidente passou a palavra para o vereador Valter João Piva que 

considerou a importância das denúncias até hoje feito ao ministério público. Em 



seguida, o presidente solicitou ao secretário a leitura do edital da Ordem do dia. Depois 

de lido o edital de ordem do dia, a pedido do vereador José Bottega em caráter de 

urgência urgentíssima os projetos do legislativo de nº01/2018, que “Dispõe sobre a 

alteração da Lei nº 953/2015 de 22 de abril de 2015” e nº02/2018, que “Autoriza o 

Poder Legislativo Municipal a conceder recomposição salarial a todos os Servidores 

Públicos Municipal”, com os Pareceres Favoráveis das Comissões e Jurídico foram 

Lidos, Discutidos, Votados Aprovados por unanimidade em Primeira Discussão e 

Votação. O mesmo pedido de urgência urgentíssima foi feito pelo vereador Adelar 

Adelto Bem, referente ao projeto de lei nº 03/2018, que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a conceder recomposição a todos os Servidores Públicos Municipal, 

Aposentada e Pensionista”. Que com os Pareceres Favoráveis das Comissões e Jurídico 

foram Lidos, Discutidos, Votados Aprovados por unanimidade em Primeira Discussão e 

Votação. Deram entrada nessa sessão os projetos: Projeto de Lei nº 02/2018 que dispõe 

sobre repasse de recursos mensais aos médicos cooperadores dentro dos Mais Médicos 

para o Brasil e PRO- VAB, com a finalidade de auxilio alimentação, transporte e 

moradia. E projeto de Lei nº 04/2018 que Altera o Art.69 da Lei Municipal nº300 de 11 

de Novembro de 2002 “Dispõe sobre regime Jurídico e o Estatuto dos Servidores 

Públicos do Município de Pérola d´Oeste – PR; Projeto de Lei do Legislativo nº 

03/2018 que dispõe sobre a alteração do art. 5º e Anexo II do Quadro III da Lei nº 

953/2015 de 22 de abril de 2015. Nada mais havendo, o Presidente declarou encerrado, 

para constar foi Redigida á presente Ata que após lida e aprovada, segue devidamente 

assinada em 26.02.2018. 
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