
Ata nº 18/2018 – 16ª Reunião Ordinária 
  

Aos quatro (04) dias do mês de junho 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 16ª 

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 sexta reunião 

ordinária de 2018. Feito a leitura da ata da sessão anterior não sofrendo alterações a 

mesma seguiu aprovada. Após a aprovação da Ata, o presidente solicita ao secretário 

que faça a leitura do que consta no expediente. Lido o convite da Emater referente ao 

Seminário regional de produtores de soja. Lido a sumula da Emenda nº01/2018 da Lei 

Orgânica municipal. Lido a Sumula do Projeto de Lei nº23/2018.  Inscrito no pequeno 

expediente o vereador Valter João Piva que faz comentários sobre a situação em que o 

Brasil se encontra e sobre a greve dos caminhoneiros. O presidente solicita ao secretario 

a leitura do Edital da ordem do Dia. Em seguida o vereador José Bottega solicita ao 

presidente que coloquem votação em regime de urgência o projeto nº23/2018. O 

Presidente Coloca em votação o regime de urgência do Projeto de lei nº23/2018, o qual 

segue aprovado por unanimidade. O presidente coloca em votação o Projeto de Lei 

nº23/2018 Súmula: Autoriza o executivo municipal a recolher e cancelar carta de data e 

dá outras providencias, que segue aprovado por unanimidade em única discussão e 

votação em regime de urgência. Nada mais havendo, o Presidente declarou encerrada a 

sessão, para constar foi redigido a presente Ata que apos lida e aprovada, segue 

devidamente assinada em 11.06.2018. 
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