
Ata nº1125/2021 
Ata da reunião ordinária realizada no dia 06/07/2021 
Na presidência: Julio Cesar Fachin 
Na secretaria: Mário Mazzuco. 

Aos seis dias do mês de julho 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. No expediente, oficio 80/2021, Presidente 
Julio Cesar Fachin encaminhando a comissão de constituição e justiça os 
projetos legislativo 061/2021 e 062/2021 para ser apreciado. Oficio 037/2021, 
secretário da agricultura solicitando outra data para comparecer no Legislativo. 
Oficio 081/2021, Prefeito encaminhando projeto de lei 959/2021 em regime de 
urgência. Aprovado com cinco votos favoráveis e três contrários o regime de 
urgência para apreciação do projeto de lei 959/2021. Indicação 61/2021, 
vereador José Ricardo Ribeiro solicitando ao Chefe do Poder Executivo a 
colocação de pedra brita na estrada do senhor Elizeu Alberton, senhor Ezequiel 
Alberton, senhor Antonio Bento Ferreira e o senhor José Clério Ribeiro. Houve a 
manifestação de apoio do vereador Gelso Ribeiro Lemes, vereador Aluir de Lima, 
vereador Julio Cesar Fachin. Aprovada a indicação 61/2021 por todos. Na 
apresentações dos pareceres dos projetos de lei 959/2021, 957/2021, 958/2021, 
098/2021, projeto de resolução 23/202, todas as comissões manifestaram-se 
favoráveis. E todos ‘os projetos foram aprovados. Os projetos de lei legislativo 
061/2021 e 062/2021 baixaram as comissões de constituição e justiça, finanças 
e orçamento e ordem social. Nos comunicados a Assessora jurídica do 
Legislativo fez esclarecimentos sobre o projeto de lei 959/2021, se trata de uma 
decisão do Supremo Tribunal Federal em proibir o pagamento da reposição a 
partir do mês de 30 junho de 2021. O presidente informou que houve recolocação 
das lâmpadas no perímetro urbano do município. Não havendo mais inscrito a 
palavra livre o presidente Julio Cesar Fachin  declara encerrada a reunião 
ordinária e convida para a  reunião  ordinária para o dia 13 de julho de 2021, em 
horário regimental,  eu Mário Mazzuco, secretário lavrei à presente ata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

   


