
 

 

7ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2022 – 11/04/2022 

 

-Dar as boas vindas: (Cumprimentando os nobres vereadores e os assistentes, e os 
que acompanham pelas redes sociais) 

- Oração: (Convidar a todos para em pé fazer a oração do Pai Nosso) 
 
- Chamada: (Pedir para o secretário fazer a chamada dos vereadores) 
 
- Abertura: (Declaro aberta a 7ª Sessão Ordinária de 2022) 
 
- Leitura da Ata da Sessão Anterior: (Pedir para o secretário ler, pedir se alguém quer 
fazer alguma retificação, em seguida colocar em votação e aprovar ata) 
 
-Expediente> (Pedir ao secretário para ler o que consta no Expediente) 

 
 
                  Pequeno > Mauro Palharini(Moção) 

                                                                               
- Inscrito no Expediente:  

                                                   Grande >  

 

- Leitura do Edital de Ordem do Dia: (Secretário fazer a leitura do Edital de Ordem do Dia) 

 

           -Em única Discussão e Votação: 

 
• INDICAÇÃO Nº 07/2022: Indica ao Executivo Municipal para que seja realizada a          
reforma e/ou alargamento da ponte que liga a comunidade de São Valentim ao Mundo Novo 
no município de Pérola D´Oeste. 
 
• INDICAÇÃO Nº 08/2022: Indica ao Executivo Municipal para que seja realizada e 
implementada pontos de ônibus na Rua Ernesto Tonini Loteamento Patzlaff no município de 
Pérola D´Oeste.  
 
•  INDICAÇÃO Nº 09/2022: Indica ao Executivo Municipal para que seja realizada 
pavimentação asfáltica da pista de caminhada no município de Pérola D´Oeste. 
 
• INDICAÇÃO Nº 10/2022:  Indica ao Executivo Municipal para que seja realizada a 
reabertura da Estrada no distrito de Conciolandia município de Pérola D´Oeste. 
 
• PROJETO DE LEI Nº18/2022: Autoriza o Executivo Municipal a adquirir parte 
ideal de imóvel para uso em área industrial e dá outras providências. 

 

 
 
 



 
• PROJETO DE LEI Nº19/2022: Altera a redação Lei nº 1.010/2016. Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a ceder em forma de Concessão de Direito Real de Uso, imóvel com 
benfeitorias de propriedade do Município de Pérola D Oeste, Estado do Paraná. Autoriza o 
Poder Executivo Municipal a adquirir através de processo licitatório os equipamentos 
relacionados no Anexo II desta lei e, após ceder através de Termo Aditivo, para a Empresa 
Braslatte Lácteos Ltda – CNPJ/MF sob nº 20.062.577/0001-35, e dá outras providências.  

 

• PROJETO DE LEI Nº20/2022: Transforma em lote a Rua Projetada “E”, e os lotes 
04-05-06 da Quadra 125 na Rua Alberto Kittlaus do loteamento denominado “Centro 
Industrial Pérolatense”, e da outra providências. 
 
 

-Em Discussão e Votação: 

 
 
 
-Inscrições pessoais: 
 
- Encerra:  

• (Declaro encerrada a 7ª Sessão Ordinária de 2022) 


