
 

 

 

Ata nº 20/2022. 15ª Sessão Ordinária de 2022 

 

 

Aos (06) seis dias do mês de Junho do ano de dois mil e vinte e dois (2022), às 19h30 horas, 
sob a Presidência do Vereador Eloir Bottega, foi realizada a 15ª 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 15ª 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 temos inscrito no pequeno expediente o 
vereador Renato Karas deixa registrado o recebimento do Núcleo de Educação de Francisco 
Beltrão materiais esportivo para o colégio Padre Réus uma indicação juntamente com o 
Deputado Nelson Luersen e também sobre a emenda para a reforma das partes mais 
prioritária do colégio. Inscrito no grande expediente o Vereador Mauro Palharini comenta 
sobre o setor rodoviário e Urbano sobre a dificuldade de atender as demandas de obras com 
a entrega de terras, por causa dos dias chuvosos que tem feito, pedindo para nossos 
munícipes ter um pouco de paciência, pois depende do tempo, fazem também o uso da 
palavra vereador Leonardo Bagetti e Eloir Bottega. Posteriormente o presidente solicita ao 
secretário a leitura do Edital da Ordem do Dia onde consta como entrada PROJETO DE 
LEI Nº 28/2022: Altera a Lei Municipal 1.319/2022, que: “Regulamenta a concessão de 
diárias de transferência externa, estabelece critérios de pagamentos e, dá outras providências. 
PROJETO DE LEI Nº 33/2022: “Altera o Art.63 da Lei nº300, de 11 de novembro de 
2002. Dispõe sobre o Regime Jurídico e o Estatuto dos Servidores e dá outras providências. 
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 13 de Junho 2022. 

 

 

 

 

Eloir Bottega                                                                              Leonardo Bagetti 
Presidente                                                                                           Secretário 

 


