
Ata nº 12/2018 – 10ª Reunião Ordinária 
  
Aos vinte e três (23) dias do mês de abril 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 10ª 

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 onde teve 

presença unânime dos vereadores. O presidente declarou aberta a décima reunião 

ordinária de 2018. Feito a leitura da ata da sessão anterior, a mesma seguiu aprovada. 

Após a aprovação da Ata, o presidente, saudou todos os presentes na sessão. O 

expediente foi lido pelo secretário, onde deram entrada Projeto de Lei nº 15/2018. 

Projeto de lei nº 17/2018, Ofício nº 140/2018. Resposta de requerimento. Convocação 

de assembleia de fundação da Associação dos estudantes universitários de Pérola 

D’Oeste – ASSEUP. O presidente solicitou ao secretário a leitura de edital de ordem do 

dia. Lido o Edital que constava: Projeto do Legislativo nº06/2018: Institui o mês de 

Junho Vermelho, dedicado à realização de Campanha de incentivo a doação de sangue, 

no âmbito do Município de Pérola D’oeste e dá outras providências, discutido e 

aprovado por unanimidade pelos vereadores em única discussão e votação. O mesmo 

projeto teve a participação para explanação sobre o assunto de doação de sangue do 

secretário de Saúde Kristofferson Albuquerque na referida sessão. Requerimento nº 

05/2018: aprovado por unanimidade. Indicação nº 05, 06 e 07/2018 aprovadas por 

unanimidade. O projeto de Lei nº 15/2018, foi pedido em regime de urgência pelo 

vereador Ivo Bagetti, por se tratar de suplementação, o mesmo segue discutido, 

aprovado por unanimidade em única votação e discussão.  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 30.04.2018. 
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