
Ata nº 26/2019 – 23º Reunião Ordinária 
  

Aos dois (02) dias do mês de setembro 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 23ª 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 unanime o presidente declara aberta a 23ª 

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 Lido o Edital da Ordem do dia 

consta em Primeira Discussão e Votação: PROJETO DE LEI Nº 25/2019, que 

“Autoriza o Executivo Municipal a Recolher e Cancelar Carta de Data e dá outras 

providências.” Que segue aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação. 

PROJETO DE LEI Nº 26/2019, que “Autoriza o Executivo Municipal a conceder direito 

real de uso, com encargos, de bem imóvel de propriedade do Município, a empresa 

RODRIGO PIAIA CORTEZE – ME.” Que segue aprovado por unanimidade em primeira 

discussão e votação. PROJETO DE LEI Nº 27/2019, que “Autoriza o Executivo 

Municipal a conceder direito real de uso, com encargos, de bens imóveis de propriedade 

do Município, a empresa MIEIRO E MARTINS – LTDA – ME.” Que segue aprovado 

por unanimidade em primeira discussão e votação. PROJETO DE LEI Nº 28/2019, que 

“Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a conceder Auxílio Financeiro a 

Associação dos Estudantes Universitários de Pérola D’ Oeste – ASSEUP, no curso do 

exercício financeiro de 2019 e da outras providencias.” Que segue aprovado por 

unanimidade em primeira discussão e votação. Em Única Discussão e votação: 

INDICAÇÃO Nº 18/2019 – que “Indica ao executivo municipal a instalação de um ponto 

de descarte (lixeiro) no loteamento Patslaff, no final da Travessa Vereador Erno 

Budtinger para o controle de acúmulos de lixos.” INDICAÇÃO Nº 19/2019 – que “Indica 

ao executivo municipal que seja comunicado a SANEPAR para que seja feita a ampliação 

da rede de água nas Comunidades Giongo e Vilani no município de Pérola D’ Oeste – 

PR.” 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 09/09/2019. 
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