
Ata nº 20/2018 – 18ª Reunião Ordinária 
  

Aos dezoito (18) dias do mês de junho 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 18ª 

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 oitava reunião ordinária 

de 2018. Feito a leitura da ata da sessão anterior não sofrendo alterações a mesma seguiu 

aprovada. Após a aprovação da Ata, Inscrito no Pequeno expediente o vereador Adelar 

Adelto Ben que fala sobre aula de transito realizada com os alunos dos 5º anos do 

município em parceria com a secretaria da educação. Inscrito no grande Expediente o Sr. 

Sergio Kunzel que fala sobre o projeto nº25/2018 e o vereador José Bottega que fala sobre 

projeto nº25/2018.O presidente solicita ao secretário que faça a leitura do que consta no 

expediente. Lido a súmula da Indicação N°10/2018 de autoria da mesa diretora. Lida 

súmula do Projeto de Lei do Legislativo N°08/2018 e N°07/2018, Lido súmula do 

Requerimento N°06/2018 de autoria dos vereadores Eloir Bottega, Mauro Cirineu 

Palharini e Rosangela Callegaro Crestani. O presidente solicita ao secretário a leitura do 

Edital da ordem do Dia. Em seguida o presidente coloca em segunda votação Emenda 

N°01/2018 Súmula: Altera, Modifica Suprime e Acrescenta nos Artigos, Parágrafos da 

LOM, Art.23 - §1° e Art.25. Que segue aprovado em segunda discussão e votação por 

unanimidade. Em seguida o presidente coloca em única discussão e votação Projeto de 

lei 24/2018 Súmula: Autoriza o chefe do poder executivo a outorgar em forma de 

concessão de uso de espaço público na sede do município de Pérola D´Oeste, Estado do 

Paraná, que segue aprovado em única discussão e votação por unanimidade em regime 

de urgência especial. Projeto de lei N°25/2018 Súmula: Revoga na integra a Lei nº1.094 

de 25 de Janeiro de 2018 que “Altera o Art. 1º da Lei nº1.091/2017, que Autoriza o chefe 

do Poder Executivo Municipal a conceder ao contribuinte aposentado ou pensionista 

isenção fiscal relativa ao Imposto Predial e Territorial – IPU e dá outras providencias, que 

segue aprovado em única discussão e votação por unanimidade em regime de urgência 

especial. Projeto de Lei Nº26/2018 Súmula: Autoriza o chefe do Poder Executivo a 

outorgas em forma de concessão de uso de espaço público na sede do município de Perola 

D´Oeste, Estado do Paraná, que segue aprovado em única discussão e votação por 

unanimidade em regime de urgência especial. Projeto de Lei Nº27/2018 Súmula: Abre 

um Crédito Adicional Especial por Anulação de Dotação no valor de R$ 78.000,00 

(Setenta e oito mil reais) no orçamento vigente, que segue aprovado em única discussão 

e votação por unanimidade, Projeto de Lei Nº28/2018 Súmula: Abre Crédito Adicional 

Suplementar por Excesso de arrecadação no valor de R$ 188.000,00 (Cento e oitenta e 

oito mil reais) no orçamento vigente, que segue aprovado em única discussão e votação 

por unanimidade em regime de urgência especial. Projeto de Lei Nº29/2018 Súmula: 

Altera anexos I e III da Lei Municipal nº771 de 09 de Novembro de 2011, que “Dispõe 

sobre a criação e organização do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores 

Públicos do Município de Pérola d´Oeste, Estado do Paraná”, que segue aprovado em 

única discussão e votação por 7 votos favoráveis em 1 voto contrário do vereador Eloir 



Bottega em regime de urgência especial. Indicação nº09/2018 de autoria do vereador 

Valter João Piva Súmula: Indica o poder executivo municipal o plantio de mudas 

frutíferas, que segue aprovado em única discussão e votação por unanimidade. Nada mais 

havendo, o Presidente declarou encerrada a sessão, para constar foi redigido a presente 

Ata que apos lida e aprovada, segue devidamente assinada em 25.06.2018. 
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