
Ata nº 31/2021. 07ª Sessão Extraordinária de 2021 

Aos (13) treze dias do mês de Setembro do ano de dois mil e vinte e um (2021), às 18h00 horas, 

sob a Presidência do Vereador Eloir Bottega, foi realizada a 07ª 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 presença unanime 

dos vereadores, foi declarada aberta a 07ª sessão extraordinária da Câmara Municipal. Em seguida, 

o presidente solicita para o secretário fazer a leitura da ata da sessão anterior, a qual colocada em 

votação é aprovada por unanimidade dos vereadores. Passando para o Edital da Ordem do Dia, 

consta em única discussão e votação, em regime de urgência especial: PROJETO DE LEI Nº 

59/2021: “Dispõe sobre a suspensão temporária da Lei Municipal da Autoria do Legislativo de nº 

1.238/2021, de 17 de fevereiro de 2021, que autoriza o Poder Executivo a conceder a recomposição 

salarial a todos os Servidores Públicos Municipais, ocupantes dos cargos de provimentos efetivos 

ativos, inativos, pensionistas, bem como aos servidores do quadro do Magistério e cargos de 

provimento em comissão.” PROJETO DE LEI Nº 60/2021: “Autoriza o não ajuizamento e 

dispõe sobre o reconhecimento de prescrições administrativas e dá outras providências.” 

PROJETO DE LEI Nº 61/2021: “Estabelece o programa municipal de desenvolvimento 

econômico, a política de incentivos fiscais e econômicos destinada ao desenvolvimento do setor 

comercial, industrial, turístico e de prestação de serviço, e dá outras providências.” PROJETO 

DE LEI Nº 62/2021: “Abre um credito adicional especial por excesso de arrecadação no 

orçamento vigente.” PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 07/2021: “Dispõe sobre a 

suspensão temporária da Lei Municipal da Autoria do Legislativo de nº 1.241/2021, de 17 de 

fevereiro de 2021, que autoriza o Poder Legislativo a proceder a recomposição nos vencimentos 

dos servidores com cargos de provimento em Comissão e Efetivos da Câmara Municipal de Pérola 

D´Oeste.” Passando para a leitura do projeto Nº 59, com pareceres jurídico e das comissões 

favoráveis, é colocado em discussão. Fazem o uso da palavra os Vereadores Adelar Adelto Ben, 

Leandro Pinto e Mauro Palharini, que comentam sobre a decisão e a necessidade do projeto. 

Colocado em votação, o qual é aprovado por unanimidade dos vereadores em única discussão e 

votação, em regime de urgência especial. Passando para a leitura do projeto Nº 60, com pareceres 

jurídico e das comissões favoráveis, é colocado em discussão. O Vereador Elias Kunzel e Renato 

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

vereadores em única discussão e votação, em regime de urgência especial. Passando para a leitura 

do projeto Nº 61, o secretário sugere para ler somente a justificativa do projeto. Todos concordam. 

Com 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. 

Passando para a leitura do projeto Nº 62, com pareceres jurídico e das comissões favoráveis, é 

colocado em discussão. O Vereador Mauro Palharini agradece a administração pelo projeto, pois 

será utilizado para compra de equipamento. Colocado em votação, o qual é aprovado por 

unanimidade dos vereadores em única discussão e votação, em regime de urgência especial. 

Passando para a leitura do projeto do legislativo Nº 07, com 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. Inscrito nas explicações pessoais, está o 

Vereador Leonardo Bagetti que sugere ao presidente para nomear uma comissão especial revisora 

da Lei Orgânica e Regimento Interno.  O presidente nomeia a comissão revisora da Lei Orgânica 

e Regimento Interno com os seguintes vereadores: Leandro Pinto – Presidente; Mauro Palharini – 

Vice-presidente; Renato Karas – Membro. Colocado em votação, é aprovada por unanimidade 

pelos vereadores. 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 


