
Ata nº 36/2021. 28ª Sessão Ordinária de 2021 

 

Aos (04) quatro dias do mês de Outubro do ano de dois mil e vinte e um (2021), às 19h00 

horas, sob a Presidência do Vereador Eloir Bottega, foi realizada a 28ª 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 presença unanime dos vereadores, foi declarada aberta a 28ª 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. O Presidente solicita para que o secretário leia 

o que consta no expediente, onde está inserido a manifestação dos aniversariantes do mês 

de Outubro, e também o convite para todos os vereadores referente a solenidade da entrega 

do título de cidadão honorário ao senador Alvaro Dias.  Passando para o Edital da Ordem 

do Dia, consta em segunda 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.” É lida novamente a proposta de emenda, a 

pedido do Vereador Adelar Adelto Bem, e é colocada em discussão, onde os 

vereadores Adelar Adelto Ben, Leandro Pinto e Leonardo Bagetti comentam sobre a 

importância da emenda. O Vereador Rodrigo Fritzen comenta sobre o curso que 

participou na última semana em Curitiba, e dos gabinetes visitados, e debate a 

importância de se implantar a emenda impositiva no município. Colocada em votação, 

é aprovada por unanimidade dos vereadores em segunda discussão e votação. Nada 

mais havendo, o Presidente comunica aos demais vereadores e assistentes, que não haverá 

sessão na próxima semana, devido ao recesso e feriado, sendo assim, o presidente declarou 

encerrada a sessão, para constar foi Redigida a presente Ata, que após lida e aprovada 

segue devidamente assinada em 18/10/2021. 
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