
 

 

Ata nº 09/2022. 5ª Sessão Ordinária de 2022 

 

Aos (28) vinte e oito 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 5ª 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 Emerson Kaibers é declarada aberta a 05ª 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 Rodrigo Fritzen que fez 
um comunicado que na presente data do dia 28 nosso município recebeu o certificado da cidade 
amiga do Idoso, um projeto do Governo do Estado em apoio da deputada Federal Leandre Dal 
Ponte, da organização americana de saúde e organização mundial  de saúde, onde existe dezoito 
municípios  escritos sendo que doze são do estado do Paraná incluindo agora Pérola D’Oeste,  
ainda inscrito no pequeno expediente o vereador  Elias Kunzel fala sobre o projeto da plantação 
de pepino juntamente com a secretaria de agricultura e relata a questão das percas de alguns 
produtores. Inscrito no grande expediente  Vereador  Leonardo Bagetti complementa a fala do 
vereador anterior e fala sobre a retomada dos trabalhos nas estradas no nosso interior, que agora 
estarão em trabalho na Linha Mundo novo, nos comunica que mais uma patrola está chegando 
para auxiliar nos trabalhos, também agradece a saúde pelo suporte quanto ao atendimento feito 
no período em que passou pela dengue, e comunica que a partir do dia 30 a saúde já está 
preparada para o mutirão sobre a dengue fazendo as visitas nas residências. Deixando o espaço 
aberto o Vereador Sr. Adelar Adelto Ben, reforçou sobre o alerta contra a dengue, citou também 
o departamento da saúde sobre o transporte entre municípios para os tratamentos na capital e 
sobre possível convênio, em palavra o vereador  Mauro Palharini fala sobre os trabalhos feito 
pelas máquinas e sobre a terra planagem nos  barracões  industriais, vereador Sr. Leandro Pinto 
reforça sobre a dengue e pede o apoio da população para que permita e facilita  o acesso dos 
agentes de endemia, também ressaltou sobre o convênio de transporte a Curitiba. Em palavra 
o presidente Eloir Bottega destaca a preocupação e o cuidado sobre os casos de dengue, e 
ressalta sobre os munícipes terem mais atenção ao cuidado de seus lotes, ainda em questão das 
terra planagem do barracão mencionou sobre a preocupação do escoamento da água. Feito a 
Leitura do Edital da Ordem do Dia onde consta INDICAÇÃO Nº 05/2022: Indica ao Executivo 
Municipal para que seja realizada a alteração de estrada na comunidade de Linha Fabian que 
liga o município de Planalto ao município de Pérola D´Oeste. PROJETO DE LEI Nº 16/2022: 
Abre um crédito adicional especial por excesso de arrecadação no orçamento vigente. 
PROJETO DE LEI Nº 17/2022: Abre um crédito adicional especial por excesso de 
arrecadação no orçamento vigente. Feita a Leitura o Presidente Eloir Bottega faz a retirada da 
indicação nº 5 pela ausência do Vereador autor. O presidente Eloir Bottega coloca em votação 
os projetos de lei nº 16 e 17/2022, a qual seguem aprovados por unanimidade dos vereadores 
em única discussão e votação. 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 04 de Abril de 2022.  
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