
Ata nº 14/2019 – 13º Reunião Ordinária 
  
Aos vinte (20) dias do mês de maio de dois mil e dezenove (2019), às 19h00 horas, na 

sala 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 13ª 

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 ao secretário que faça a 

chamada dos vereadores, com a presença unanime assim, o presidente declara aberta 

a 13ª sessão ordinária da Câmara Municipal. O Presidente solicitou a secretária a leitura 

da ata da sessão anterior, que segue aprovada por unanimidade, é lido também o 

comunicado da Secretaria de Educação responsável pelo transporte escolar referente 

aos horários que os ônibus estão disponibilizados para que os munícipes possam se 

deslocar até Capanema para realização de recadastramento biométrico. Na sequência 

solicita para que o secretária faça a leitura do que consta no expediente. Inscrito no 

grande expediente o Dr. Leonardo Marcelo, juiz da vara cível da comarca de Capanema, 

que também desempenha as funções do Eleitoral desde novembro de 2018, conversou 

com todos os presentes sobre o recadastramento biométrico, enfatizando a importância 

de ser realizado para que não ocorra o cancelamento do título, tendo o cidadão direito 

ao voto no próximo ano eleitoral. Passa a fala ao Sr. Marcio analista do TRE em 

Capanema que realça a importância de ir realizar o recadastramento biométrico. É 

aberto questionário aos vereadores referente ao assunto. O Presidente passa então a 

palavra ao Prefeito Municipal Nilson Engels que agradece a vinda dos senhores aonde 

se disponibilizaram para vir e sanar as dúvidas, ainda afirma que o município está 

disposto a ajudar no que precisar. Dando seguimento, inscrito no grande expediente o 

Vereador Renato Karas aonde mencionou que na última sexta feira dia 17/05/2019 

tomou posse na diretoria do sindicato dos trabalhadores rurais o Sr. Mario Krait, 

parabenizando-o pelo cargo. Ainda faz a leitura de declaração de apoio sobre a estrada 

ecológica. É dado seguimento, Lido o Edital da Ordem do dia, consta na entrada: 

Projeto de Lei Nº 17/2019 -  que “Autoriza o Executivo a receber Lote Urbano em 

doação, com encargos, conceder remissão de IPTU e anistiar as multas incidentes 

sobre imóvel objeto da doação, e dá outras providencias.” Em primeira votação e 

discussão consta: Projeto de Lei Nº 14/2019 – que “Autoriza a alienação de bens 

imóveis de propriedade do Município de Pérola D’ Oeste – PR, e dá outras 

providencias.” Que segue aprovado por 07 votos favoráveis e 01 voto contrário.  E 

Projeto de Lei Nº 15/2019 – que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder em 

forma de Concessão de Direito Real de Uso a área de 1.338m2, parte da Chácara nº 26-

27, da planta geral da cidade, de propriedade do Município de Pérola D’ Oeste, Estado 

do Paraná”. Que segue aprovado por unanimidade. Em seguida o presidente passa a 

palavra para os demais vereadores que fazem seus comentários e justificativas sobre 

os mesmos. 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 27/05/2019. 
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