
 

 

Ata nº 15/2022. 11ª Sessão Ordinária de 2022 

Aos (09) nove 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 11ª 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, é declarada aberta a 11ª 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 Oficio nº59/2022 emissão de ordem bancária da 2ª parcela 
da Funasa. Após o presidente passa a palavra para o vereador inscrito no grande expediente 
Leonardo Bagetti que comenta sobre o oficio acima citado que se trata do recurso da segunda 
parcela do saneamento da água da linha casa grande, e comenta sobre a evolução dos casos da 
dengue e que o município passou de cem casos ativos, com a permissão dos vereadores convida 
o agente de endemias Kairo Tolfo que com a palavra comenta sobre as ações para o combate do 
mosquito, e relata a dificuldade de chegar em algumas residências por resistência de alguns 
moradores,  faz a conscientização de que os munícipes devem manter seus lotes limpos para  a 
não proliferação do mosquito, que sejam responsáveis pelo seu lote, também faz um comunicado 
que sexta feira dia 13 de maio será o dia ‘D’ onde a equipe de saúde estará fazendo a visita nas 
residências recolhendo os lixos. Deixando espaço aberto sobre o assunto os vereadores Leandro 
Pinto, Renato Karas, Mauro Palharini, Emerson Kaibers fazem seus comentários. Feito a Leitura 
do Edital da Ordem do Dia o presidente pede para que seja colocado os projetos 22 e 24/2022 
em regime de primeira e única votação e discussão em seguida o vereador Leonardo Bagetti pede 
para que o projeto 21/2022 seja colocado também no regime que assim segue ordem do dia: 
PROJETO DE LEI Nº 21/2022: Revoga o 5º do art. 5º da Lei nº 1.323/2021, e dá outras 
providências, juntamente com os pareceres jurídico e da comissão favorável, é colocado em 
discussão. Fazem uso da palavra os vereadores Leonardo Bagetti e Eloir Bottega. Colocado em 
votação, é aprovado por unanimidade dos vereadores presentes em primeira e única discussão e 
votação. PROJETO DE LEI Nº 22/2022: Abre um crédito suplementar por anulação de 
dotações, juntamente com os pareceres jurídico e da comissão favorável é colocado em discussão 
e votação que é aprovado por unanimidade dos vereadores presentes em primeira e única 
discussão e votação. PROJETO DE LEI Nº 24/2022:Abre um crédito adicional por excesso de 
arrecadação no orçamento vigente, juntamente com os pareceres jurídico e da comissão 
favorável, é colocado em discussão. Fazem uso da palavra os vereadores Renato Karas, Mauro 
Palharini, Emerson Kaibers, Elias Kunzel, Adelto Adelar Bem, Rodrigo Fritzen, Leandro Pinto, 
Leonardo Bagetti, Eloir Bottega. Colocado em votação, é aprovado por unanimidade dos 
vereadores presentes em primeira e única discussão e votação. INDICAÇÃO Nº 15/2022 :Indica 
ao Executivo Municipal para que seja realizada um toldo de saída com acesso para a rua na 
creche sito a Rua Ernesto Tonini Loteamento Patzlaff no município de Pérola D´Oeste. Com 
palavra o autor da indicação faz seus comentários e justificativas, os vereadores Leonardo 
Bagetti, Emerson Kaibers também fazem seus comentários. O presidente coloca em votação, a 
qual segue aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. 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 12 de Maio 2022.  
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