
 

Ata nº 23/2021. 04ª Sessão Extraordinária de 2021 

 

Aos (07) sete dias do mês de Julho do ano de dois mil e vinte e um (2021), às 

17h30 horas, sob a Presidência do Vereador Eloir Bottega, foi realizada a 04ª 

Sessão Extraordinária de 2021. Iniciando, o presidente saúda a todos os assistentes 

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 Adelar 

Adelto Ben, foi declarada aberta a 04ª sessão extraordinária da Câmara Municipal. 

Em seguida, o presidente solicita ao secretário para que faça a leitura da ata da 

sessão anterior, a qual o Vereador Renato Karas faz uma ratificação, sendo assim, 

o presidente deixa para ser aprovada na próxima sessão. O presidente convida a 

assistente social Tania Lovis para fazer o uso da palavra e dar explicações 

pertinentes sobre o projeto nº 48 que consta na pauta, falando da importância do 

mesmo. Passando para o Edital da Ordem do Dia, consta em única discussão e 

votação, em regime de urgência especial: PROJETO DE LEI Nº 48/2021: “Inclui 

Artigo na Lei Municipal 576/2008 a qual dispõe sobre a criação do Programa 

Municipal de contratação de aprendiz, na administração direta e indireta e por 

entidades sem fins lucrativos, e dá outras providências.” PROJETO DE LEI Nº 

49/2021: “Revoga lei de doação para reversão, afetação e reincorporação ao 

patrimônio público de imóvel doado e dá outras providências.” Passando para a 

leitura do projeto Nº 48, com pareceres jurídico e das comissões favoráveis, é 

colocado em discussão, onde faz o uso da palavra o Vereador Elias Kunzel e 

Renato Karas, que parabenizam a administração e comentam sobre a importância 

do projeto. Colocado em votação, o qual é aprovado por unanimidade dos 

vereadores presentes em única discussão e votação, em regime de urgência 

especial. Passando para a leitura do Projeto Nº 49, com pareceres jurídico e das 

comissões favoráveis, é colocado em discussão. Onde faz o uso da palavra o 

Vereador Mauro Palharini, que explica o projeto. Colocado em votação, o qual é 

aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, em única discussão e 

votação, em regime de urgência especial. 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 20/07/2021. 
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