
Ata nº 30/2021. 24ª Sessão Ordinária de 2021 

 

Aos (30) trinta 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 24ª 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 ausência do Vereador Leonardo Bagetti, que justificou sua falta por motivos de 

saúde, foi declarada aberta a 24ª 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 presentes. Passando para a leitura do que consta no expediente, onde está 

inserido o Decreto Nº 178/2021, acerca do ponto facultativo no dia 06 de Setembro, devido 

ao feriado do dia 07 de Setembro. Passando para o Edital da Ordem do Dia, consta em 

entrada no expediente: PROJETO DE LEI Nº 57/2021: “Autoriza o Executivo 

Municipal a conceder direito real de uso, com encargos, de bem imóvel de propriedade do 

município, a empresa PAULA GLEICA DICETI 07784940980-ME”. PROJETO DE 

LEI Nº 58/2021: “Dispõe sobre o PPA-PLANO PLURIANUAL de Governo do 

Município de Pérola D’ Oeste – PR, para o período de 2022 a 2025.” Consta em única 

discussão e votação: INDICAÇÃO Nº 38/2021: “Indica ao Executivo Municipal para 

que seja realizado a abertura e continuação de rua em zona urbana do município.” O 

presidente comunica o plenário sobre a urgência do projeto de lei nº 57, sendo assim, 

solicita para que seja feita a aprovação do projeto em única discussão e votação. Sendo 

assim a solicitação é aprovada por todos os vereadores presentes. Passando para a 

leitura do projeto de lei nº 57, com os 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 da 

Indicação nº 38, é passado a palavra para o Vereador autor Leandro Pinto fazer suas 

justificativas e explicações. Colocada em discussão, o Vereador Mauro Palharini e 

Renato Karas, comentam da importância da Indicação. Colocada em votação, é 

aprovada por unanimidade dos vereadores presentes em única discussão e votação. O 

Vereador Adelar Adelto Ben aproveita o momento e faz uma indicação verbal, para 

que seja realizado a abertura e continuidade da Rua Ceará. O presidente comenta sobre 

a realização da entrega da van para a APAE, e em nome da diretora da escola, agradece 

aos demais vereadores pela aprovação do projeto. Passando a palavra para o Vereador 

Emerson Kaibers que agradece também aos vereadores do PSD que realizaram o pedido 

ao Deputado Guto Silva e foram atendidos, parabeniza também a escola e os alunos da 

APAE pelo trabalho maravilhoso que sempre fazem no município. O presidente comunica 

a todos os vereadores e ouvintes, que na próxima segunda-feira, dia 06 de Setembro, não 

haverá sessão do legislativo. 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 13/09/2021. 

 

 

       Eloir Bottega                                            Leonardo Bagetti                                                                   

Presidente                                                    Secretário 


