
Ata nº 32/2021. 25ª Sessão Ordinária de 2021 

 

Aos (13) treze dias do mês de Setembro do ano de dois mil e vinte e um (2021), às 19h00 

horas, sob a Presidência do Vereador Eloir Bottega, foi realizada a 25ª Sessão Ordinária 

de 2021. Iniciando, o presidente saúda a todos os assistentes e faz a oração do pai nosso, 

logo em seguida solicita ao secretário que faça a chamada dos vereadores, feita a chamada, 

com a presença unanime dos vereadores, foi declarada aberta a 25ª sessão ordinária da 

Câmara Municipal. Em seguida, o presidente solicita ao secretário para que faça a leitura 

da ata da sessão anterior, a qual sem passar por modificação, é colocada em votação e 

aprovada por unanimidade dos vereadores. Passando para a leitura do que consta no 

expediente, onde está inserido a Moção de Pesar Nº 04/2021. Inscrito no pequeno 

expediente está o Vereador Elias Kunzel, o qual comenta sobre a Moção de Pesar, que é 

de sua autoria, em nome do Angelo Piva, e solicita para que o presidente encaminhe a 

moção para a família Piva. Inscrito no grande expediente está o Vereador Leonardo que 

fala sobre os números do covid que estão zerados no município, e reforça sobre a 

importância da vacina para a população. Comenta também assuntos de interesse público, 

a fim de informação para a população, comenta sobre um termo de ajustamento de 

conduta, feito pelo ex-prefeito Nilson Engels com o Ministério Público. Passando para o 

Edital da Ordem do Dia, consta em primeira discussão e votação: PROJETO DE LEI Nº 

58/2021: “Dispõe sobre o PPA-PLANO PLURIANUAL de Governo do Município de 

Pérola D’ Oeste – PR, para o período de 2022 a 2025.” Antes de fazer a leitura do projeto, 

o Vereador Mauro Palharini pede a palavra e solicita vistas no projeto Nº 58, baseado no 

artigo 65, § 1º do regimento interno. Sendo assim, o projeto é retirado da pauta para vistas. 

Nada mais havendo, o Presidente declarou encerrada a sessão, para constar foi Redigida a 

presente Ata, que após lida e aprovada segue devidamente assinada em 20/09/2021. 
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