
Ata nº 06/2018 – 4ª Reunião Ordinária 
  

Aos doze (12) dias do mês de março 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 4ª Reunião Ordinária do ano de 

2018. Iniciando, o presidente convida a todos para fazer uma oração. Logo após, solicitou ao 

secretário que fizesse a chamada dos vereadores, que teve presença unânime. O presidente declara 

aberta a terceira sessão ordinária de 2018. O Presidente solicitou ao secretário a leitura da ata da 

sessão anterior, que segue aprovada por unanimidade. Após a aprovação da Ata, o presidente, 

saudou todos os presentes na sessão. Logo após, não havendo conteúdo para o expediente, inscrita 

no pequeno expediente a vereadora Rosângela Crestani saudou todas as mulheres pela passagem do 

dia da mulher,  em seguida, também inscrito, o vereador Adelar Adelto Bem que apresentou o 

recebimento de uma ementa no valor de R$ 130 mil reais para a secretaria de agricultura do 

Deputado Nelson Meurer. O vereador Valter João Piva inscrito no grande expediente comentou 

sobre os processos e denúncias citados de mandatos anteriores. O presidente também repassou um 

comunicado sobre o remanejamento de professores estagiários para a escola municipal do campo de 

Mundo Novo, visto que o assunto tinha sido tratado com o prefeito na sessão anterior, diante disso a 

secretária de educação comunicou o presidente que para este ano está solucionada a questão. Após, 

o presidente solicitou para que o secretário fizesse a leitura edital de ordem do dia. Depois de lido, 

colocou-se em votação a pedido do vereador José Bottega em regime de urgência especial os 

projetos: Projeto de Lei nº 06, 07,08 e 09/2018. Após leitura da Súmula e Justificativa do projeto nº 

06/2018 sobre o serviço de Acolhimento em Família Acolhedora para crianças e adolescentes do 

município de Pérola D’Oeste, o Presidente convidou a Assistente Social Tania Lovis, para que a 

mesma explanasse sobre o projeto referido, a mesma explicou a importância do mesmo bem como 

destacou o trabalho contínuo de prevenção com as famílias no último ano. O projeto seguiu 

aprovado por unanimidade. Feito a leitura da súmula e justificativa do projeto nº 09/2018 que 

dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da criação do Conselho 

Municipal da Pessoa com Deficiência – CMPCD do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência – 

FMPD e da Conferência Municipal do município de Pérola D’Oeste, a Psicóloga Lilian Linke usou 

da palavra, salientando a importância da criação do conselho, visto que muitos casos têm maior 

respaldo e resolução quando amparados por um conselho. O projeto segue aprovado por 

unanimidade. Os projetos 07/2018 que Autoriza Celebração de Termo de Fomento com a 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pérola D’Oeste- PR. e projeto nº 08/2018 que 
autoriza o Executivo Municipal a conceder Subvenção social a associação Casa Familiar Rural de 

Capanema/Planalto, Estado do Paraná, com pareceres favoráveis seguem aprovados por 

unanimidade. Em segunda votação e discussão segue aprovado o projeto de Lei nº 05/2018 que trata 

do pagamento de sucumbência aos advogados. Após discussão e votação dos projetos, foi feito a 

leitura dos requerimentos nº01 que requer informações do Executivo Municipal referente Prestação 

de contas do ano de 2017, e requerimento nº 02 que Requer Informações do Executivo Municipal 

referente Relação de Funcionários estagiários no departamento de Esporte Municipal no ano de 

2017 e 2018, de autoria da Vereadora Rosangela Callegaro Crestani, os quais seguem aprovados por 

unanimidade. O Requerimento nº 03/2018 que requer e solicita do executivo providências sobre 

assistência técnica das Operadoras de Telefonia em nosso município, de autoria do Vereador Valter 

João Piva também segue aprovado por unanimidade. Nada mais havendo, o Presidente declarou 

encerrado, para constar foi Redigido a presente Ata que após lida e aprovada, segue devidamente 

assinada em 16.03.2018. 

 

Renato Karas                                           Ivo Bagetti 

Presidente                                                1º Secretário 


