
 

 

 

Ata nº 10/2022. 6ª Sessão Ordinária de 2022 

 

Aos (04) quatro dias do mês de Abril do ano de dois mil e vinte e dois (2022), às 19h30 
horas, sob a Presidência do Vereador Eloir Bottega, foi realizada a 6ª 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 declarada aberta a 06ª 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 o qual lê o Oficio 
nº01/2022/APMF(Colégio Estadual Castelo Branco e Nossa Senhora do Rosário) 
solicitando patrocínio para o evento da festa junina, inscrito no pequeno expediente o 
vereador Renato Karas fala que na sexta-feira dia 01 de Abril de 2022 foi depositado na 
conta do Colégio Padre Réus a quantia de R$ 100.000,00 reais, uma emenda do Deputado 
Nelson Luersen para reforma, a qual já está em tramites legais com o Núcleo de Educação. 
Também referente ao requerimento sobre cemitério, em resposta, a administração Pública 
ciente da ausência do espaço já providenciou uma nova área para os futuros enterros, de 
propriedade do município fica localizada na Linha Lageado Feliciano, inscrito no grande 
expediente o vereador Leonardo Bagetti fala sobre os investimentos feitos aqui município 
e as aquisições que estão sendo feitas pela administração, nessa semana chegou dois 
novos maquinários uma patrola e uma  escavadeira hidráulica que fará parte dos trabalhos 
na manutenção e restauração das nossas vias, a escaveira hidráulica ela vem sendo um 
pedido da secretaria da agricultura para auxiliar a  fazer açudes, afim de desenvolver a 
atividade de piscicultura. Feito a Leitura do Edital da Ordem do Dia onde consta: 
INDICAÇÃO Nº 05/2022: Indica ao Executivo Municipal para que seja realizada 
alteração de estrada na comunidade de Linha Fabian que liga o município de Planalto ao 
munícipio de Pérola D Oeste. INDICAÇÃO Nº06/2022:  Indica ao Executivo Municipal 
para que seja realizada a execução de uma lombada na Linha Mundo Novo distrito de 
Conciolandia Pérola D Oeste. Feita a Leitura da Indicação Nº05 de autoria do vereador 
Emerson Kaibers onde faz suas considerações sobre a mesma e sua justificativa. O 
presidente coloca em votação, a qual segue aprovada por unanimidade dos vereadores em 
única discussão e votação. O presidente solicita ao secretário a leitura da Indicação Nº06 
de autoria do vereador Elias Kunzel onde faz suas considerações sobre a mesma e sua 
justificativa. O presidente coloca em votação, a qual segue aprovada 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 11 de Abril 2022.  
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