
Ata nº 34/2021. 27ª Sessão Ordinária de 2021 

 

Aos (27) vinte e sete 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 27ª 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 Rodrigo Fritzen, que justificou sua falta, foi 

declarada aberta a 27ª 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. O Presidente solicita para que o secretário leia o que consta no expediente, onde 

está inserido a convocação e o convite para 3ª Audiência Pública de 2021, referente ao 

segundo quadrimestre de 2021, que se realizará no dia 28 de Setembro, às 14:00 horas na 

sala da Câmara Municipal. É lido também o Decreto do Executivo nº 198/2021, acerca do 

ponto facultativo do dia 11 de Outubro de 2021, em consequência do feriado do dia 12 de 

Outubro. O Vereador Leonardo Bagetti que é presidente da comissão de finanças e 

orçamento, reforça o convite aos demais vereadores e população para participar da 

Audiência Pública.  Passando para o Edital da Ordem do Dia, consta em primeira 

discussão e votação: 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.” Colocada em discussão, todos os vereadores falam da importância da 

proposta da emenda, e da expectativa em realizar trabalhos em prol da população. 

Parabenizam a administração por estar trabalhando em conjunto com o legislativo. 

Colocada em votação, é aprovada por unanimidade dos vereadores presentes, em 

primeira discussão e votação. Inscrito nas explicações pessoais está o Vereador Adelar 

Adelto Ben, que agradece ao executivo pela resposta da sua indicação que enviaram, 

parabeniza a administração por estar realizando um bom trabalho. Inscrito nas 

explicações pessoais está o Vereador Leonardo Bagetti que comenta sobre a instalação 

da caixa d’água na comunidade da Linha Sagrilo, ação essa que era muito aguardada 

pelos moradores. Agradece todos os envolvidos que auxiliaram e tornaram isso 

possível. 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 


