
 

 

 

Ata nº 12/2022. 8ª Sessão Ordinária de 2022 

 

Aos (18) dezoito 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 8ª 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 dos vereadores Emerson Kaibers, Leonardo Bagetti, Mauro 
Palharini, Rodrigo Fritzen, declarada aberta a 08ª 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 decreto 45/2022 que consta ponto facultativo nas 
repartições Públicas, inscrito no grande expediente Dra. Karla Braganholo Bremm vem nos 
alertar sobre pandemia da dengue em nosso município e as preocupações quanto ao aumento 
de casos, esclarecendo os sintomas e tratamentos e prioriza sobre a conscientização de deixar 
nossos lotes limpos e o acesso livre para os nossos agentes de endemias fazerem seu trabalho 
Deixando o espaço aberto os Vereadores Renato Karas e Leandro Pinto, reforçaram e 
comentaram  sobre o alerta contra a dengue.  Em complementação a agente de endemias 
Laura Lilian Lysike, esclareceu a dificuldade que está em chegar as residências para fazer a 
vistoria da dengue. Feito a Leitura do Edital da Ordem do Dia onde nada consta, Inscrito 
pessoal o vereador Adelar Adelto Bem. 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 25 de Abril 2022.  
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