
Ata nº1121/2021 
Ata da reunião ordinária realizada no dia 25/05/2021 
Na presidência: Julio Cesar Fachin 
Na secretaria: Mário Mazzuco. 

Aos vinte cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte um, em horário 
regimental o Sr. Presidente declarou aberta à reunião. Feita a chamada verificou-
se a presença de todos os vereadores. O Secretário de Administração Gilmar 
Ferting iniciou seus esclarecimentos quando foi questionado sobre a decisão do 
Supremo Tribunal Federal sobre a ilegalidade da cobrança da taxa de expediente 
para a emissão de carnês do IPTU, comprometeu-se em verificar, daria melhores 
esclarecimentos. Questionado pelo vereador Julio Cesar Fachin sobre a situação 
do leilão dos bens inservíveis, o secretário informou que tinha acabado de fazer 
a portaria de nomeação da comissão de avaliação dos equipamentos, depois 
será tomado as providências para a realização do leilão. O vereador Gelso 
Ribeiro Lemos deseja saber do secretário, após ter feito a venda dos bens quais 
os investimentos que seria feito. O secretário informa que conforme a lotação do 
bem será destinado o recurso para a devida secretaria. O vereador Aluir de Lima 
solicita ao secretário sobre os motivos que ainda não foram feitos o campo e o 
parquinho do Núcleo Tritícola, segundo ele o dinheiro de emenda do Deputado 
Romildo já está no caixa da Prefeitura. Segundo o secretário ainda não foi 
realizado porque o valor do projeto aumentou, foi necessário refazer o projeto, 
está sendo feito assim que concluído o projeto será executado o processo. A 
vereadora Eliane Maximiano Mazzuco destaca a importância da secretaria de 
Administração, e parabeniza todos os técnicos e funcionários que fazem parte 
da secretaria, e a importância de estar elaborando projetos para infraestrutura 
quando for solicitadas as devidas emendas. Cobra o projeto de engenharia para 
o tratamento básico, é uma exigência da Funasa para a solicitação de recursos 
para o saneamento básico. A vereadora também questiona a possibilidade da 
criação de uma Diretoria de Turismo. O Secretário se comprometeu em estudar 
a possibilidade de melhoria deste setor. O vereador Julio Cesar Fachin 
questionou da necessidade da melhoria da infraestrutura, padronização dos 
passeios, ruas, construções de praças e um portal para melhoria do visual 
urbano da cidade. O Secretário comprometeu em fazer projeto de todas as ruas 
que não são pavimentadas, melhorias naquelas que estão pavimentadas. 
Vereadora Elzami Miwa Onaka parabeniza o Secretário pelo esforço que tem 
feito para o bom andamento das ações da secretaria, enfatiza a importância da 
criação de um departamento de turismo. O vereador Luiz Carlos da Fonseca 
parabeniza a presença do Secretário, acredita que logo colocará em prática os 
planejamentos da secretaria. A vereadora Mareli Gonçalves parabeniza as 
ações feitas pelo secretário. O secretário conclui enfatizando que existe muitos 
projetos que estão sendo elaborados, logo serão executados para atender os 
anseios dos munícipes. Não havendo  inscrito a palavra livre o presidente Julio 
Cesar Fachin  declara encerrada a reunião ordinária e convida para a  reunião  
ordinária para o dia 01 de junho de 2021, em horário regimental,  eu Mário 
Mazzuco, secretário lavrei à presente ata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

   


