
7ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2021 – 13/09/2021 

-Dar as boas vindas: (Cumprimentando os nobres vereadores e os assistentes, e os que 

acompanham pelas redes sociais) 

- Oração: (Convidar a todos para em pé fazer a oração do Pai Nosso) 

 

- Chamada: (Pedir para o secretário fazer a chamada dos vereadores) 

 

- Abertura: (Declaro aberta a 7ª Sessão Extraordinária de 2021) 

 

- Leitura da Ata da Sessão Anterior: (Pedir para o secretário ler, e depois pedir se houver 

retificação, colocar em votação e aprovar a ata) 

 

- Leitura do Edital de Ordem do Dia: (Secretário fazer a leitura do Edital de Ordem do 

Dia) 

-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.” 

 

 

- Encerra:  

 (Declaro encerrada a 7ª Sessão Extraordinária de 2021) 


