
Ata nº 23/2019 – 20º Reunião Ordinária 
  
Aos doze (12) dias do mês de agosto 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 20ª 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 todos presentes, o 

presidente declara aberta a 20ª sessão ordinária da Câmara Municipal. O Presidente 

solicitou a secretária a leitura da ata da sessão anterior, que segue aprovada por 

unanimidade. Na sequência solicita para que a secretária faça a leitura do que consta 

no expediente. Inscrito no grande expediente o Vereador Renato Karas, aonde 

comenta sobre a adequação de vagas para estacionamento de portadores de 

necessidade especial e idosos, comenta sobre o excelente atendimento do pessoal da 

saúde, pois visitou várias pessoas atendidas sejam por cirurgias realizadas ou outros 

procedimentos, e os escutou elogios referente, também relembrou a eleição para 

conselho tutelar que ocorrera no dia 06/10/19. O Vereador Valter João Piva utilizou de 

alguns minutos para se pronunciar sobre o bom trabalho do Secretário da Agricultura e 

também comenta sobre a instalação das lombadas no perímetro da cidade, pede a 

mobilização do setor da agricultura para facilitar que as pessoas possam ter 

resfriadouros de leite para armazenar e poder ser recolhido. Como foi solicitado vistas 

ao Projeto de Lei Nº21/2019 é dado seguimento, Lido o Edital da Ordem do dia 

consta na entrada: Indicação Nº 14/2019 – “Indica ao executivo municipal que seja 

solicitado ao DNIT a sinalização da BR 163 no ponto anterior a ponte sentido ao 

município de Pranchita/PR.” Indicação Nº 15/2019 – “Indica ao executivo municipal 

que seja efetuada a construção de um acostamento próximo à entrada do Sr. Tadeus 

Ubinski na Comunidade Santos Anjos, no Município de Pérola D’ Oeste – PR.” 

Indicação Nº 16/2019 – “Indica ao executivo municipal que solicite ao DR a 

construção de uma área de escape na BR 153 em direção a saída para o Município de 

Realeza – PR.” Que segue aprovado por unanimidade. 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 19/08/2019. 
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