
 

 

Ata nº 27/2022. 19ª Sessão Ordinária de 2022 

 

Ao (01) primeiro dia do mês de Agosto do ano de dois mil e vinte e dois (2022), às 19h30 
horas, sob a Presidência do Vereador Eloir Bottega, foi realizada a 19ª 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 19ª 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 o convite para 
Apresentação de TCC sobre Arborização da Sra. Liziane Terezinha Jahn Neuhaus. Inscrito 
no pequeno expediente o Vereador Elias Kunzel comenta sobre a indicação feita para a 
execução da ponte da Linha Augusta que está concluída. Inscrito no grande expediente o 
vereador Leonardo Bagetti comenta sobre o período de recesso que foi o mês de julho e o 
acompanhamento dos trabalhos feitos nesse período tanto na área da saúde quanto no setor 
rodoviário e urbanismo. Posteriormente o presidente solicita ao secretário a leitura do Edital 
da Ordem do Dia onde consta: INDICAÇÃO Nº 19/2022: Indica ao Executivo Municipal 
para que seja efetuado concertos nos redutores de velocidades tais como lombadas ou 
tachões em algumas ruas do município. Com palavra o autor da indicação faz seus 
comentários e justificativa. O presidente coloca em discussão e votação, a qual segue 
aprovada por unanimidade dos vereadores presentes em única discussão e votação. 
INDICAÇÃO Nº 20/2022: Indica ao executivo municipal para que seja realizada a 
revitalização de calçada no Posto de Saúde de Conciolândia no município de Pérola D´Oeste. 
Com palavra os autores da indicação fazem seus comentários e justificativas. O presidente 
coloca em discussão e votação, a qual segue aprovada por unanimidade dos vereadores 
presentes em única discussão e votação. INDICAÇÃO Nº 21/2022: Indica ao executivo 
municipal para que seja realizada a compras de cadeiras especializadas para saúde no 
município de Pérola D´Oeste. Com palavra o autor da indicação faz seus comentários e 
justificativa. O presidente coloca em discussão e votação, a qual segue aprovada por 
unanimidade dos vereadores presentes em única discussão e votação. Inscrito em explicação 
pessoal vereador Mauro Palharini faz seu comentário sobre a entrega da água na Linha 
Sagrilo  e a  conclusão da obra de São Valentim e parabeniza o setor rodoviário e o setor de 
urbanismo. 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 08 de 
Agosto 2022. 

 

 

Eloir Bottega                                                                              Leonardo Bagetti 
Presidente                                                                                           Secretário 

 
 


