
 

Ata nº 11/2022. 7ª Sessão Ordinária de 2022 

 

Aos (11) onze 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 7ª 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 07ª 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 a moção de pesar nº02 em nome de Lucas 
Ferrari e moção de pesar nº03 em nome de Nadir Broch, inscrito no pequeno expediente o 
vereador Mauro Palharini deixa apresentado publicamente sentimentos de pesar aos 
familiares manifestando profundo respeito, e se solidarizando nesta hora de dor. Feito a 
Leitura do Edital da Ordem do Dia onde consta: 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 município de Pérola D´Oeste. Com palavra o 
autor da indicação faz seus comentários e justificativas, fazem também o uso da palavra os 
Srs. Vereadores Elias Kunzel, Mauro Palharini, Leonardo Bagetti, Rodrigo Fritzen que 
complementam a indicação. O presidente coloca em votação, a qual segue aprovada por 
unanimidade dos vereadores presentes em única discussão e votação. INDICAÇÃO 
Nº08/2022 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. Com 
palavra o autor da indicação faz seus comentários e justificativa. O presidente coloca em 
votação, a qual segue aprovada por unanimidade dos vereadores presentes em única 
discussão e votação. INDICAÇÃO Nº 09/2022: Indica ao Executivo Municipal para que 
seja realizada pavimentação asfáltica da pista de caminhada no município de Pérola D´Oeste. 
Com palavra o autor da indicação faz seus comentários e justificativa, fazem também o uso 
da palavra os Srs. Vereadores Emerson Kaibers, Renato Karas, Leonardo Bagetti que 
complementam a indicação. O presidente coloca em votação, a qual segue aprovada por 
unanimidade dos vereadores presentes em única discussão e votação. O presidente passa ao 
secretário a leitura da Indicação nº 10 e logo em seguida a presidência para o Vice-Presidente 
por ele se tratar do autor da indicação. 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. Com palavra o autor da indicação faz seus comentários e 
justificativa. O presidente coloca em votação, a qual segue aprovada por unanimidade dos 
vereadores presentes em única discussão e votação. Em seguida o vice presidente devolve a 
presidência ao presidente. O qual solicita ao secretário a leitura da Indicação PROJETO 
DE LEI Nº18/2022: Autoriza o Executivo Municipal a adquirir parte ideal de imóvel para 
uso em área industrial e dá outras providências, juntamente com os pareceres jurídico e da 
comissão favorável, é colocado em discussão. Fazem uso da palavra os Vereadores Renato 
Karas, Elias Kunzel, Leandro Pinto, Mauro Palharini, Emerson Kaibers, Leonardo Bagetti. 
Colocado em votação, é aprovado por unanimidade dos vereadores presentes em única 
discussão e votação em regime de urgência especial 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, juntamente com os pareceres jurídico e da 
comissão favorável, é colocado em discussão. Fazem uso da palavra os vereadores Elias 
Kunzel, Mauro Palharini, Adelar Adelton Ben, Emerson Kaibers, Leonardo Bagetti. 
Colocado em votação, é aprovado por unanimidade dos vereadores presentes em única 
discussão e votação. 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, juntamente com os pareceres 
jurídico e da comissão favorável, é colocado em discussão, é aprovado por unanimidade dos 
vereadores presentes 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 18 de 
Abril 2022.  

 
 
 

       Eloir Bottega                                                                              Leonardo Bagetti                                 
          Presidente                                                                                           Secretário 


