
Ata nº 05/2022. 1ª Sessão Ordinária de 2022 

 

Aos (21) vinte um dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois (2022), às 

19h00 horas, sob a Presidência do Vereador Eloir Bottega, foi realizada a 1ª Sessão 

Ordinária de 2022. Iniciando, o presidente saúda a todos os presentes e aos ouvintes 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 01ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pérola D´Oeste. Em seguida, o 

presidente solicita ao secretário, para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Logo 

após a leitura o presidente coloca em discussão onde os vereadores, Adelar Adelto Ben, 

Leonardo Bagetti, Leandro Pinto, Mauro Palharini, Renato Karas e Rodrigo Fritzen, 

fazem seus comentários, com o pedido de retificação da ata o presidente coloca em 

votação a alteração e retificação que segue aprovada por (5) cinco votos favoráveis e (4) 

quatro contrários. Neste momento o presidente suspende a sessão por alguns minutos 

para que seja feita a alteração na ata. Alguns minutos depois com a ata alterada e 

retificada retoma a sessão e é colocado a ata em votação que segue devidamente 

aprovada por unanimidade dos vereadores. Posteriormente o presidente solicita ao 

secretário que faça a leitura do que consta no expediente, feita a leitura da mensagem 

aos aniversariantes do mês de fevereiro, e carta aberta do sindicato dos trabalhadores 

rurais de Pérola D´Oeste. Logo após o presidente solicita ao secretário que faça a leitura 

da Ordem do Dia onde consta PROJETO DE LEI Nº11/2022: Acresce os Incisos VII-

A e VII-B ao Artigo 75 da Lei nº889/2013, alterando pela Lei 1.183/2019 e da outras 

providência. Neste momento o vereador Renato Karas solicita a palavra e pede que 

coloque em regime de urgência em única votação. Em votação o regime de urgência que 

segue aprovado por unanimidade. Posteriormente com o pareceres jurídicos e das 

comissões favoráveis o presidente coloca em discussão e votação o Projeto nº11/2022 o 

qual segue aprovado por unanimidade dos vereadores. 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 07 de março 2022.  
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