
Ata nº 07/2018 – 5ª Reunião Ordinária 
  

Aos dezenove (19) 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 5ª 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, com a ausência do vereador Helio Scarmagnani. O 

presidente declarou aberta a quinta 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 solicitou ao secretário leitura do 

expediente, sendo lido: Projeto de lei nº 10 que Acrescenta item do Anexo VIII da Lei 

complementar nº 500, de 30 de outubro de 2007 – Código Tributário Municipal. Com as alterações. 

Indicação nº 04 que indica Reforma no Ponto de ônibus da Linha São Brás e construção de dois 

pontos de ônibus nas proximidades da comunidade da Linha Santa Ana no Município de Pérola 

D’Oeste de autoria do Vereador Valter João Piva e convite para assembleia Geral da Cresol. Em 

seguida, o presidente apresentou o fechamento do mês de fevereiro de gastos administrativos da 

câmara para apreciação dos vereadores. Inscrito no grande expediente o Vereador Adelar Adelto 

Bem, saudou o colega e vereador José Bottega pelo dia de seu aniversário e relatou sobre a 

cerimônia de entrega de maquinário do Consórcio Cifra e da importância que foi a criação e 

manutenção do mesmo. Nada constando no edital de ordem do dia, e nada mais havendo, o 

Presidente declarou encerrada a sessão, para constar foi redigido a presente Ata que após lida e 

aprovada, segue devidamente assinada em 26.03.2018. 
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