
Ata nº 18/2019 – 17º Reunião Ordinária 
  
Aos dezessete (17) 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 17ª 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 Callegaro Crestani, o presidente declara aberta a 17ª 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 da festa julina 

da escola R. M. Tiradentes que estará acontecendo no dia 06/07/2019 as 19:00 horas 

no Pavilhão da Igreja de Mundo Novo. Na sequência solicita para que a secretária faça 

a leitura do que consta no expediente. Inscrito no grande expediente o Sr. Rodrigo Adelir 

Fritzen, engenheiro civil do município de Pérola D’ Oeste, que se fez presente na sessão 

deste dia para sanar dúvidas referentes ao projeto Nº 18/2019 que estava em pauta, 

como também demonstrar todos os demais projetos que a administração pública 

pretende realizar até o final do mandato. Dado seguimento, Lido o Edital da Ordem do 

dia consta nem primeira votação: Projeto de Lei Nº 18/2019 – que “autoriza o Poder 

Executivo Municipal a contratar Operações de Credito com a Agencia de Fomento do 

Paraná S.A.” Que segue aprovado pela maioria dos presentes. Em única discussão e 

votação consta: Indicação Nº 12/2019 – “que Indica ao executivo municipal que seja 

construído um recuo ou acostamento na BR 163 no sentido Pérola/Planalto a 1km do 

trevo na entrada da Linha São Valentim no Município de Pérola D’Oeste, Estado do 

Paraná.” Indicação Nº 13/2019 – “que Indica ao executivo municipal que seja criado 

uma frente de trabalho para construir trechos pequenos de calçamento no Município de 

Pérola D’Oeste, Estado do Paraná.” Que seguem aprovadas pela maioria dos 

presentes. Em seguida o presidente passa a palavra para os demais vereadores que 

fazem seus comentários e justificativas. 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 24/06/2019. 
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