
 

 

 

Ata nº 08/2022. 4ª Sessão Ordinária de 2022 

 

Aos (21) vinte um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois (2022), às 
19h30 horas, sob a Presidência do Vereador Eloir Bottega, foi realizada a 4ª 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 vereador declarada aberta a 04ª 
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 inscrito no 
pequeno expediente o vereador Renato Karas que fala sobre o falecimento da Professora 
Izabel Dos Santos Schardosin ( Tia Bele) e sobre a Educação e professores. Feito a Leitura 
do Edital da Ordem do Dia onde consta: INDICAÇÃO Nº02/2022: Indica ao Executivo 
Municipal para que seja mobilizado recurso para reforma do pavilhão da igreja católica 
na comunidade de São Sebastião na cidade de Pérola D´Oeste. INDICAÇÃO Nº03/2022:  
Indica ao Executivo Municipal para que seja colocada placa nos parquinhos públicos para 
tenham mais cuidado com os vandalismo e barulho nos respectivos espaços dos 
parquinhos públicos de todo município de Pérola D´Oeste. INDICAÇÃO Nº04/2022: 
Indica ao Executivo Municipal para que seja realizado a construção de uma lombada ou 
redutor de velocidade na Rua Pio XII na cidade de Pérola D´Oeste. Em seguida o 
presidente passa a presidência para o Vice-Presidente por ele se tratar do autor da 
indicação. Feita a Leitura da Indicação Nº02 de autoria do vereador Eloir Bottega onde o 
mesmo faz suas considerações sobre a mesmas, em seguida demais vereadores fazem seus 
comentários. O presidente coloca em votação, a qual segue aprovada por unanimidade 
dos vereadores. Em seguida o vice presidente devolve a presidência ao presidente. O qual 
solicita ao secretário a leitura da Indicação Nº03 de autoria do vereador Leonardo Bagetti 
onde o mesmo faz suas considerações sobre a mesma, em seguida demais vereadores 
fazem seus comentários. O presidente coloca em votação, a qual segue aprovada por 
unanimidade dos vereadores. O presidente solicita ao secretário a leitura da indicação 
Nº04 de autoria do vereador Renato Karas onde o mesmo faz suas considerações sobre a 
mesma, em seguida demais vereadores fazem seus comentários. O presidente coloca em 
votação, a qual segue aprovada 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 28 de março 2022.  
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          Presidente                                                                                           Secretário 


