
Ata nº 27/2021. 21ª Sessão Ordinária de 2021 

 

Aos (09) nove dias do mês de Agosto do ano de dois mil e vinte e um (2021), às 19h00 

horas, sob a Presidência do Vereador Eloir Bottega, foi realizada a 21ª Sessão 

Ordinária 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 presença unânime dos vereadores, foi declarada aberta a 21ª 

sessão ordinária da Câmara Municipal. Em seguida, o presidente solicita ao secretário 

para que faça a leitura da ata da sessão anterior, a qual o Vereador Emerson Kaibers 

pede uma retificação, sendo assim, o presidente deixa a ata para ser aprovada na 

próxima sessão. Passando para o Edital da Ordem do Dia, consta em entrada no 

expediente: PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 06/2021: “Institui o 

“Setembro Amarelo” no âmbito do município de Pérola D’ Oeste – PR, dedicado às 

ações de conscientização e prevenção do suicídio, a ser realizada no mês de setembro.” 

PROJETO DE LEI Nº 55/2021: “Estabelece alteração no protocolo de vacinação na 

cidade de Pérola D’ Oeste para aqueles que se recusarem a tomar a vacina contra a 

Covid-19 devido unicamente à marca do imunizante e dá outras providências.” Consta 

em única discussão e votação: INDICAÇÃO Nº 37/2021: “Indica ao Executivo 

Municipal para realizar a criação de Programa ou Lei Municipal para contratação de 

hora máquina através da prestação de serviços.” O presidente solicita do plenário para 

realizar a votação do Projeto 55, por se tratar de matéria de urgência. Os demais 

vereadores comentam sobre o projeto, e fazem suas colocações. Todos concordam com 

a urgência do projeto. Sendo assim, o presidente solicita para que o secretário faça a 

leitura do projeto 55. Colocado em votação, com os pareceres jurídico e da comissão 

favorável, é aprovado por unanimidade dos vereadores em única discussão e votação, 

em regime de urgência especial. Passando para a leitura da Indicação 37, é passado a 

palavra para o Vereador autor Rodrigo Fritzen para fazer esclarecimentos e 

justificativas da sua indicação. Colocada em votação, é aprovada por unanimidade dos 

vereadores, em 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 16/08/2021. 
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