
Ata nº 06/2022. 2ª Sessão Ordinária de 2022 

 

Aos (07) sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois (2022), às 19h00 

horas, sob a Presidência do Vereador Eloir Bottega, foi realizada a 2ª 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 ausência do vereador Adelar Adelto Bem foi declarada aberta a 

02ª 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 que sem passar por 

modificação, segue aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Posteriormente o 

presidente solicita ao secretário que faça a leitura do que consta no expediente, feita a 

leitura da mensagem ao dia internacional da mulher. Leitura do Oficio Nº29/2022 da 

ACAMSOP. Leitura do Requerimento da APAE (Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de Péola D´Oeste). Leitura da Resolução Nº03/2022 da Câmara municipal 

de Pérola D´Oeste. Após o presidente passa a palavra para o vereador inscrito no grande 

expediente Leonardo Bagetti que fala sobre a COPEL e o aumento da energia elétrica. 

Em seguida inscrito no grande expediente o presidente passa a palavra para o vereador 

Renato Karas que fala sobre a Educação e salário dos professores. Deixando aberto para 

comentários sobre o assunto os vereadores; Mauro Palharini, Leandro Pinto, Leonardo 

Bagetti. Elias Kunzel. Posteriormente o presidente solicita ao secretário a leitura do 

Edital da Ordem do Dia onde conta: INDICAÇÃO Nº01/2022: indica ao Executivo 

Municipal para que seja realizado busca de recurso para APAE (Associação de pais e 

amigos dos excepcionais de Pérola D´Oeste) para manutenção e reforma do telhado da 

escola na cidade de Pérola D´Oeste. PROJETO DE LEI Nº12/2022: Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a cede em forma de Concessão de Uso, bem imóvel de propriedade 

do Município de Pérola D´Oeste a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 

EXCEPIONAIS-APAE, de Pérola D´Oeste, Estado do Paraná. PROJETO DE LEI 

Nº13/2022: Altera o art.14, caput, art.15, caput, art.16, inciso I, II e III e $ 1º, da Lei nº. 

869/2013, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº14/2022: Institui o 

programa de Recuperação Fiscal de Pérola D´Oeste – REFIS 2022, e dá outras 

providências. Em seguida feita a leitura da Indicação Nº01/2022 de autoria do vereador 

Emerson Kaibers o qual faz seus comentários sobre a mesma e pede a aprovação. O 

presidente coloca a Indicação em votação a qual segue aprovada por unanimidade dos 

vereadores presentes. Em seguida coloca-se o regime de urgência dos projetos nº12,13 

e 14/2022 que segue aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Feita a leitura 

do Projeto Nº12/2022 com os pareceres jurídico e das comissões favoráveis segue 

aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Feita a leitura do Projeto 

Nº13/2022 com os pareceres jurídico e das comissões favoráveis segue aprovado por 

unanimidade dos vereadores presentes. Feita a leitura do Projeto Nº14/2022 com os 

pareceres jurídico e das comissões favoráveis segue aprovado por unanimidade dos 

vereadores presentes. 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 14 de março 2022.  

 

 

 

       Eloir Bottega                                                                              Leonardo Bagetti                                                                                                                     
          Presidente                                                                                           Secretário 


