
Ata nº 16/2019 – 15º Reunião Ordinária 
  
Aos seis (06) dias do mês de junho de dois mil e dezenove (2019), às 19h00 horas, na 

sala das Sessões da Câmara Municipal, sob a Presidência do Vereador José Bottega, 

reuniram-se os Vereadores do Município de Pérola D’Oeste, Estado do Paraná, para 

realizar a 15ª Reunião Ordinária do ano de 2019. Iniciando, o presidente saúda a todos 

os presentes e aos ouvintes e faz a oração do pai nosso, logo após solicita a secretária 

que faça a chamada dos vereadores, com a presença da maioria e ausência da 

Vereadora Rosangela C. Crestani e Vereador Mauro Palharini, o presidente declara 

aberta a 15ª sessão ordinária da Câmara Municipal. O Presidente solicitou a secretária 

a leitura da ata da sessão anterior, que segue aprovada por unanimidade. É lido o 

convite do conselho municipal de segurança alimentar nutricional de perola d’oeste, é 

também lido a Moção de Pesar Nº 02/2019, referente ao Sr. Carlos Passagli. Na 

sequência solicita para que o secretária faça a leitura do que consta no expediente. 

Inscrito no grande expediente o Vereador Eloir Bottega, que comenta sobre ter ido atrás 

do Projeto do Centro Cultural e trouxe em Reunião as fotos e demais documentos para 

demonstrar a importância de ampliar esse Centro Cultural e solicitando apoio para a 

realização desse projeto. Ainda comentou sobre o valor para a realização do calçamento 

que liga uma parte da esquina gaúcha a outro calçamento da Linha Progresso, 

solicitando que seja feito o orçamento para saber o valor a realizar essa obra. Também 

menciona sobre as contas da prefeitura e da câmara, que o mesmo irá fazer um 

requerimento e apresentara na secretaria para leitura em próxima sessão. É dado 

seguimento, Lido o Edital da Ordem do dia: nada consta. Em seguida o presidente 

passa a palavra para os demais vereadores que fazem seus comentários e justificativas 

sobre o mesmo assunto trago à tona pelo Vereador Eloir Bottega. 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 10/06/2019. 
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