Ata nº 17/2018 – 15ª Reunião Ordinária

Aos vinte e oito (28) dias do mês de maio 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 15ª
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 onde teve
presença unânime dos vereadores. O presidente declarou aberta a décima quinta reunião
ordinária de 2018. Feito a leitura da ata da sessão anterior não sofrendo alterações a
mesma seguiu aprovada. Após a aprovação da Ata, o presidente solicita ao secretário
que faça a leitura do que consta no expediente. Lido o convite da segunda audiência
publica do primeiro quadrimestre da câmara municipal de Perola D’ Oeste, lido moção
de pesar do senhor Domingos João Ribeiro. Em seguida o presidente falou sobre a
viagem de Brasília e também sobre a situação que o Brasil esta vivendo no momento.
Logo após passou a palavra para o vereador José Bottega que falou sobre a marcha em
Brasília. Os demais vereadores fizeram comentários sobre a situação do Brasil e a greve
dos caminhoneiros. Em seguida o presidente solicita a leitura do Edital da ordem do
Dia que consta o Projeto De Lei N°22/2018. O Presidente sugere ao plenário que seja
votado em regime de urgência o regime, pois este projeto já havia tramitado pela
câmara e agora veio somente com uma alteração. O presidente coloca em votação com
regime de urgência o projeto N°22/2018 o qual segue aprovado por unanimidade. O
presidente pede para que seja feita a leitura do projeto de Lei N°22/2018 Súmula:
Autoriza a alienação de bens imóveis de propriedade do Município de Pérola D´Oeste –
PR, e dá outras providências. Em seguida o Presidente abre um espaço para que os
vereadores façam seus comentários sobre a greve e a situação do país nesse momento.
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 04.06.2018.
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