
Ata nº 26/2021. 20ª Sessão Ordinária de 2021 

 

Aos (02) dois dias do mês de Agosto do ano de dois mil e vinte e um (2021), às 19h00 

horas, sob a Presidência do Vereador Eloir Bottega, foi realizada a 20ª 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 unânime dos vereadores, foi declarada aberta a 20ª sessão ordinária da 

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

da ata da sessão anterior, que sem passar por modificação, é aprovada por unanimidade 

dos vereadores. Passando para a leitura do que consta no expediente, está inserido a 

manifestação dos aniversariantes do mês de julho, e também o Ofício Nº 43/2021, 

referente a Prestação de Contas do exercício 2019. Passando para o Edital da Ordem do 

Dia, consta em única discussão e votação: INDICAÇÃO Nº 34/2021: “Indica ao 

executivo municipal para abrir um espaço na Avenida Brasília que dá acesso na Rua 

Bahia, no município de Pérola D’ Oeste.” INDICAÇÃO Nº 35/2021: “Indica ao 

executivo municipal que seja realizado a construção de faixa elevada em frente ao 

Posto de Saúde na comunidade de Esquina Gaúcha.” INDICAÇÃO Nº 36/2021: 

“Indica ao Executivo Municipal para que seja realizado a construção de uma lombada 

em frente à igreja da comunidade dos Santos Anjos, no município de Pérola D’ Oeste.” 

Passando para a leitura da Indicação Nº 34, que é de autoria do Vereador Leonardo 

Bagetti, é passada para o mesmo fazer as justificativas da sua Indicação. Colocada em 

votação, é aprovada por unanimidade dos vereadores. Passando para a leitura da 

Indicação Nº 35, que também é de autoria do Vereador Leonardo Bagetti, é passada 

para o mesmo fazer as justificativas da sua Indicação. Colocada em votação, é 

aprovada por unanimidade dos vereadores. Passando para a leitura da Indicação Nº 36, 

que é de autoria do Vereador Renato Karas, é passada para o mesmo fazer as 

justificativas da sua Indicação. Colocada em votação, é aprovada por unanimidade dos 

vereadores. Inscrito nas explicações pessoais está o Vereador Emerson Kaibers, que 

agradece a administração, o setor de urbanismo, setor rodoviário e o setor do esporte 

por ter auxiliado e executado mais uma da sua Indicação, a poda e retirada das árvores 

perigosas no trecho da Coagro até a Esquina Gaúcha. 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 09/08/2021. 

 

 

       Eloir Bottega                                            Leonardo Bagetti                                                                   

Presidente                                                    Secretário 


