
 

 

 

 

Ata nº 26/2022. 08ª Sessão Extraordinária de 2022 

 

 

Aos (21) vinte e um dias do mês de Julho do ano de dois mil e vinte e dois (2022), às 
13h30 horas, sob a Presidência do Vereador Eloir Bottega, foi realizada a 08ª Sessão 
Extraordinária 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 Renato 
Karas, Adelar Adelto Ben, Leonardo Bagetti é declarada aberta a 08ª sessão 
Extraordinária 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 inscrito no pequeno expediente o vereador Emerson Kaibers parabenizar 
o Professor Sidnei Aquino e os alunos da Apae Luan e Ryan que disputaram a fase 
final dos jogos do Paraná em Campo Mourão, em que o aluno Ryan ficou em primeiro 
lugar e que irá representar o Paraná no paraolímpico em São Paulo, Deixando espaço 
aberto o vereador Leandro Pinto faz suas considerações. Passando para o Edital da 
Ordem do Dia PROJETO DE LEI Nº 40/2022: “Inclui horário especial e cria 
gratificação para transportes de pacientes, juntamente com os pareceres jurídico e da 
comissão favorável o presidente solicita ao plenário para votação do projeto em 
regime de urgência em primeira e única discussão por se tratar de recurso financeiro 
do executivo é colocado em discussão. Fazem uso da palavra os vereadores Elias 
Kunzel, Emerson Kaibers, Mauro Palharini, Leandro Pinto. Colocado em votação é 
aprovado por unanimidade dos vereadores presentes em primeira e 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 01 de Agosto 2022. 
 

 

 

 

 

       Eloir Bottega                                                                              Leonardo Bagetti                                                                                                                    
          Presidente                                                                                           Secretário 

 

 
 

 


