
Ata nº 05/2018 – 3ª Reunião Ordinária 
  

Aos cinco (05) dias do mês de março de dois mil e dezoito (2018), às 20h00 horas, na 

sala da Câmara Municipal, sob a Presidência do Vereador Renato Karas, reuniram-se os 

Vereadores do Município de Pérola D’Oeste, Estado do Paraná, para realizar a 3ª 

Reunião Ordinária do ano de 2018. Iniciando, o presidente convida a todos para fazer 

uma oração. Logo após, solicitou ao secretário que fizesse a chamada dos vereadores, 

que teve presença unânime. O presidente declara aberta a terceira sessão ordinária de 

2018. O Presidente solicitou ao secretário a leitura da ata da sessão anterior, que segue 

aprovada por unanimidade. Após a aprovação da Ata, o presidente, saudou todos os 

presentes na sessão e com a presença do Prefeito Municipal Nilson Engels, convidou 

para participar da sessão, estimando e valorizando a proximidade entre legislativo e 

executivo. Logo após solicitou para que o secretário fizesse a leitura do que constava no 

expediente, sendo lido: Projeto de Lei nº06/2018, Projeto de Lei nº 07/2018, Projeto de 

Lei nº 08/2018, Projeto de Lei nº 09/2018, Requerimento nº 01, 02 e 03/2018.   Em 

seguida, o presidente passa a palavra ao vereador José Bottega inscrito no pequeno 

expediente. O vereador comentou sobre o processo de seleção do concurso público da 

Câmara, do procedimento e organização no dia 04 quando ocorreu a prova objetiva. O 

presidente expôs duas notificações do Ministério Público onde consta que no ano de 

2007 foi aprovada pelo tribunal de contas as contas do prefeito municipal, sendo que a 

mesma foi reprovada pelos vereadores por 2/3 sendo que o Tribunal de Justiça do 

Paraná manteve  a reprovação e decisão dos vereadores, o outro processo é referente ao 

ano de 2012, sobre o parcelamento do INSS, que foi pago em 23 vezes pelo prefeito 

atual de 2013 sem autorização da Câmara, onde a juíza requer explicações e 

justificativas. Após, o presidente passou a palavra para o Prefeito, para que o mesmo 

expusesse o que foi realizado e acordado com o governo estadual e em Brasília na 

última viagem, o prefeito expôs sobre a assinatura do recebimento de uma máquina para 

o CIFRA, bem como alguns projetos em andamento com a parceria de deputados, tais 

como a estrada da Linha Santos Anjos, assinatura de recurso para o asfalto no distrito de 

Conciolândia e a prioridade do projeto sobre a água em algumas comunidades. O 

presidente autorizou algumas perguntas vindas dos vereadores para o prefeito, sendo o 

mesmo questionado sobre o fechamento da escola da comunidade de Mundo Novo pelo 

vereador Eloir Bottega, onde o mesmo explanou a situação sobre a quantidade de 

número de alunos e a tentativa de organizar da melhor maneira possível essa situação. 

Após, o presidente solicitou ao secretário a leitura do edital da Ordem do dia. Depois de 

lido o edital de ordem do dia, foi a segunda votação e discussão do Projeto de Lei nº 

02/2018, o qual foi aprovado por unanimidade, bem como o projeto de Lei nº 04/2018, 

aprovado em segunda discussão por unanimidade, o projeto de Lei do Legislativo nº 

03/2018 também aprovado em segunda discussão por maioria absoluta. A indicação nº 

03/2018 do vereador Valter João Piva foi aprovada em única discussão por 

unanimidade. Nada mais havendo, o Presidente declarou encerrado, para constar foi 

Redigido a presente Ata que após lida e aprovada, segue devidamente assinada em 

12.03.2018. 
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