
 

Ata nº 24/2021. 05ª Sessão Extraordinária de 2021 

 

Aos (20) vinte dias do mês de Julho do ano de dois mil e vinte e um (2021), às 

18h00 horas, sob a Presidência do Vereador Eloir Bottega, foi realizada a 05ª 

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 Elias 

Kunzel, foi declarada aberta a 05ª sessão extraordinária da Câmara Municipal. Em 

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

ata Nº 22, a qual colocada em votação é aprovada por unanimidade dos vereadores 

presentes. Passando para a leitura da ata da sessão anterior, a qual colocada em 

votação é aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Passando para o 

Edital da Ordem do Dia, consta em única discussão e votação, em regime de 

urgência especial: PROJETO DE LEI Nº 50/2021: “Dispõe sobre a criação do 

Conselho Municipal de Turismo – COMTUR e do Fundo Municipal de Turismo - 

FUMTUR, e dá outras providências.” PROJETO DE LEI Nº 51/2021: “Altera a 

Lei Municipal 1.237/2021, que “Institui o Programa de Recuperação Fiscal de 

Pérola D’Oeste – REFIS 2021, e dá outras providências.” Passando para a leitura 

do projeto Nº 50, com pareceres jurídico e das comissões favoráveis, é 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 51, com pareceres jurídico e das comissões favoráveis, é colocado em 

discussão. Onde faz o uso da palavra o Vereador Leonardo Bagetti, que faz 

explicações sobre 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 29/07/2021. 
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