
Ata nº 08/2018 – 6ª Reunião Ordinária 
  

Aos vinte e seis (26) 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 6ª 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 unanimidade. O presidente declarou 

aberta a sexta 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 11/2018: “Ratifica o Convênio entre si celebram a União por intermédio da 

Secretária da Receita Federal do Brasil, e o município de Pérola D’Oeste, Estado do Paraná, 

conforme a Lei nº11.250, de 27 de dezembro de 2005, o Decreto nº 6.433, 15 de abril de 2008 e a 

Instrução Normativa RFB nº 1640, de 11 de maio de 2016,” em regime de urgência, a esta egrégia 

Câmara. Projeto de Lei nº 12/2018: Abre crédito adicional suplementar por Anulação Dotações no 

valor de R$1.323.000,00 (Um milhão trezentos e vinte e três mil reais) no orçamento vigente. 

Projeto de Lei nº 13/2018: Abre um credito adicional especial por anulação de Dotações no valor de 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais) no orçamento vigente. Decreto nº 30/2018: Decreta ponto facultativo 

nas repartições publicas do município de Pérola D’Oeste. Requerimento nº 04/2018. Súmula: 

Requer e solicita do executivo, informações sobre pagamento e autorização de conserto de 

maquinário. . Em seguida, não havendo ninguém inscrito no pequeno expediente, o Presidente 

relatou o fato da conservação e produção da rodovia e parecer do DR. Depois solicitou ao secretário 

que fizesse a leitura do edital de ordem do dia, e em primeira discussão e votação o Projeto de  lei 

nº 10: Súmula: Acrescenta item do Anexo VIII da Lei Complementar nº 500, de 30 de outubro de 

2007 – Código Tributário Municipal, que segue aprovado por unanimidade seguindo para segunda 

discussão e votação. Em única discussão e votação: Indicação nº 04: Súmula: 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 que segue aprovada por unanimidade, ainda a pedido do vereador Ivo Bagetti , registra-se 

o pedido verbal da indicação sobre a construção de um ponto de ônibus na Linha Santa Rita. 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 02.04.2018. 
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