
Ata nº 33/2021. 26ª Sessão Ordinária de 2021 

 

Aos (20) vinte dias do mês de Setembro do ano de dois mil e vinte e um (2021), às 19h00 

horas, sob a Presidência do Vereador Eloir Bottega, foi realizada a 26ª 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, foi declarada aberta 

a 26ª 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 o Edital da Ordem do Dia, consta na entrada do expediente: 

PROJETO DE LEI Nº 63/2021: “Estabelece Valor de Requisição Pequeno Valor no 

âmbito da administração do município de Pérola D’ Oeste, Estado do Paraná.” 

PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 01/2021: “Cria dispositivo à 

Lei Orgânica do Município de Pérola D`Oeste/PR. e, dá outras providências.” Consta 

em única discussão e votação: INDICAÇÃO Nº 39/2021: “Indica ao Executivo 

Municipal para que seja realizado a abertura e continuidade da Rua Ceará, no 

município de Pérola D’ Oeste.” INDICAÇÃO Nº 40/2021: “Indica ao executivo 

municipal para que seja realizado a sinalização no entroncamento da Avenida Brasília 

com a Rua Dom Carlos.” O Presidente comenta sobre a urgência do projeto nº 63, e 

solicita para o plenário para que seja votado em única discussão. Colocada em votação 

a solicitação, é aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Passando então 

para a leitura do projeto nº 63, 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 39, é passada para o Vereador autor, Adelar Adelto Ben, fazer suas 

justificativas. Colocada em votação, a indicação 39 é aprovada por unanimidade dos 

vereadores presentes, em única discussão e votação. Passando para a leitura da 

Indicação nº 40, é passada para o Vereador autor, Renato Karas, fazer suas 

justificativas. O Vereador Adelar Adelto Ben parabeniza a indicação, e o Vereador 

Mauro Palharini comenta que poderia ser encaminhado também um Ofício pro estado, 

por se tratar de um trecho da rodovia estadual. Inscrito nas explicações pessoais está o 

Vereador Adelar Adelto Ben, que pede a palavra para fazer esclarecimentos sobre a 

viagem da última semana que foi feita para Curitiba. Passando a palavra também para 

o Vereador Elias Kunzel e Renato Karas, que comentam sobre o curso que fizeram, e 

sobre as visitas feitas nos gabinetes dos deputados em busca de recursos para o 

município. 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 

27/09/2021. 

 

 

       Eloir Bottega                                            Leonardo Bagetti                                                                   

Presidente                                                    Secretário 


