
Ata nº 19/2019 – 18º Reunião Ordinária 
  
Aos vinte e quatro (24) 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 Ivo 

Bagetti visto a ausência do Vereador José Bottega, reuniram-se os Vereadores do 

Município de Pérola D’Oeste, Estado do Paraná, para realizar a 18ª 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 do Vereador José Bottega, o 

presidente declara aberta a 18ª 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 Oficio que solicitou a retirada do Projeto de Lei Nº 17/2019. Na 

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

Inscrito no pequeno expediente o Vereador Eloir Bottega agradecendo o acolhimento 

da sua indicação da pista de Velocross. Também faz um agradecimento aos 

produtores, como o do Sr. Ari Freitas que sempre doou cascalho para ajeitar as 

estradas, como também o Sr. Valdir da Silva que sempre se disponibilizou em estar 

ajudado. Passa a palavra ao Vereador Valter Piva, que também parabeniza o pessoal 

das estradas que estão realizando um ótimo trabalho, também critica algumas ações 

que não foram realizadas. Passa a palavra a Vereadora Rosangela Crestani que 

agradece a participação de todos na festa junina da esquina gaúcha. O Vereador 

Renato Karas faz o convite para a abertura dos jogos escolares fase macrorregional 

no dia 27/06/2019. Dado seguimento, Lido o Edital da Ordem do dia consta em 

segunda discussão e 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 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 03/07/2019. 
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