
 

 

Ata nº 14/2022. 10ª Sessão Ordinária de 2022 

Aos (02) dois dias do mês de Maio do ano de dois mil e vinte e dois (2022), às 19h30 horas, sob 
a Presidência do Vereador Eloir Bottega, foi realizada a 10ª 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 Mauro Palharini, é declarada aberta a 10ª 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 que tem como entrada o Projeto de Lei nº 21/2022 Revoga o § 5º do art. 5º da Lei nº 
1.323/2021, e dá outras providências,  Projeto de Lei nº 22/2022 Abre crédito suplementar por 
anulação de dotações, Projeto de Lei nº 23/2022 Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
celebrar acordo de cooperação com a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Pérola 
D’ Oeste – Pr. APAE para transferência de recursos e dá outras providências. Pede por 
requerimento verbal uso da palavra o vereador Emerson Kaibers o qual solicita para os demais 
vereadores que o projeto de Lei nº23/2022 seja colocado em primeira e Única Discussão e 
Votação em regime de urgência onde faz suas considerações, os vereadores Adelto Adelar Ben, 
Leonardo Bagetti, Renato Karas, Leandro Pinto, Elis Kunzel, Eloir Bottega também fazem  seus 
comentários. O presidente coloca em votação, a qual segue aprovada por unanimidade dos 
vereadores presentes em única discussão e votação em regime de urgência. Inscrito no 
expediente a leitura pela passagem do aniversário do vereador Adelto Adelar Ben e a Passagem 
pelo dia do trabalhador. Inscrito no pequeno expediente o vereador Elias Kunzel comenta sobre 
a viabilização de recursos, sobre a reforma da ponte da Linha São Valentim, e o decreto sobre 
os repasses do Pronaf investimentos. Inscrito no grande expediente o vereador Leonardo Bagetti 
comenta sobre os casos de dengue em nosso país o qual já ultrapassou o do ano passado inteiro, 
informa também que os horários da secretaria de saúde passou a atender 12 horas por dia das 
7:00 ás 19:00 horas, e parabenizou o esporte e a equipe do Cacique. Feito a Leitura do Edital da 
Ordem do Dia onde consta INDICAÇÃO Nº 11/2022: Indica ao Executivo Municipal para que 
seja solicitado aos empresários folgas para os funcionários (jogadores) que fazem parte das 
equipes de Esporte de Pérola D´Oeste. Com palavra o autor da indicação faz seus comentários e 
justificativas. O presidente coloca em votação, a qual segue aprovada por unanimidade dos 
vereadores presentes. INDICAÇÃO Nº 12/2022: Indica ao Executivo Municipal para que seja 
realizada a abertura da Avenida Brasília com encontro ao Loteamento Neuberger Pérola 
D´Oeste. Com palavra os autores da indicação fazem seus comentários e justificativas, faz o uso 
da palavra o vereador Rodrigo Fritzen o qual faz seus comentários. O presidente coloca em 
votação, a qual segue aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. INDICAÇÃO Nº 
13/2022 e INDICAÇÃO Nº 14/2022 Indica ao Executivo Municipal para que seja realizada a 
execução de um espaço para praça na Avenida Brasília Pérola D´Oeste. Com palavra o autor da 
indicação faz seus comentários e justificativas, faz o uso da palavra o vereador Adelar Adelto 
Bem o qual faz seus comentários. O presidente coloca em votação, a qual segue aprovada por 
unanimidade dos vereadores presentes. Presidente faz seus comentários sobre as indicações e 
orientou sobre a forma de protocolar. Inscrito em explicação pessoal o vereador Adelto Adelar 
Ben. 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 09 de Maio 2022.  
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