
Ata nº 29/2021. 23ª Sessão Ordinária de 2021 

 

Aos (23) vinte e três 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 23ª 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 23ª sessão 

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

faça a leitura da ata da sessão anterior, a qual sem passar por modificação, é colocada em 

votação e aprovada por unanimidade dos vereadores. Inscrito no grande expediente está o 

Vereador Leonardo Bagetti que fala sobre assuntos pertinentes da secretaria de Saúde, 

principalmente sobre a fisioterapia. Comenta sobre o atendimento dos profissionais, da 

preocupação da administração em atender a demanda dos pacientes, e que esperam buscar 

melhorias para os munícipes, conseguindo atender a todos os pacientes que necessitam 

dos atendimentos e zerar a fila de espera. Passando para o Edital da Ordem do Dia, consta 

em segunda discussão e votação: 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.” Consta em única discussão e votação, em regime de urgência especial: 

PROJETO DE LEI Nº 56/2021: “Abre um crédito adicional suplementar por anulação 

de dotações.” Passando para a leitura da súmula do projeto do legislativo Nº 06, é passado 

a palavra para o vereador autor Rodrigo Fritzen fazer as suas justificativas e comentários 

do projeto. Com os pareceres jurídico e da comissão favorável, é colocado em votação, o 

qual segue aprovado por unanimidade dos vereadores em segunda discussão e votação. 

Passando para a leitura do projeto Nº 56, com os pareceres jurídico e das comissões 

favoráveis, é colocado em votação, o qual é aprovado por unanimidade dos vereadores 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 30/08/2021. 

 

 

       Eloir Bottega                                            Leonardo Bagetti                                                                   

Presidente                                                    Secretário 


