
Ata 1146 
Ata da reunião ordinária realizada no dia 14/12/2021 
Na presidência: Julio Cesar Fachin 
Na secretaria: Mário Mazzuco. 

Aos quatorze dias do mês de dezembro 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. Expediente: Oficio 158/2021, prefeito 
municipal encaminhando o projeto de lei 972/2021. Ofício 156/2021, prefeito 
municipal encaminhando projeto de lei 971/2021 em regime de urgência. 
Aprovado o regime de urgência para apreciação do projeto de lei 971/2021. Na 
apresentação dos pareceres do projeto de lei 971/2021 todas as comissões 
manifestaram-se favoráveis. Aprovado o projeto de lei 971/2021 por todos. 
Moção de aplauso 06/2021, vereadores da câmara municipal de Frei Rogério 
parabenizando a empresa catarinense de pesquisa agropecuária e extensão 
rural de Santa Catarina, Epagri pelos 30 anos de atividades e serviços 
prestados em Santa Catarina. Houve a manifestação da vereadora Elzami 
Miwa Onaka, vereadora Eliane Maximiano Mazzuco. Aprovado a moção 
06/2021 por todos. Indicação 86/2021, vereador Aluir de Lima solicitando ao 
Chefe do Poder Executivo a realização de roçada na praça e ruas do Núcleo 
Tritícola. Manifestação da vereadora Eliane Maximiano Mazzuco. Aprovada a 
indicação 86/2021. Indicação 87/2021, solicitando ao Chefe do Poder Executivo 
a construção de mureta e serviço de jardinagem ao longo da rua Maria Lopes 
Silveira, próximo do ginásio do Núcleo Tritícola. Aprovada a indicação 87/2021 
por todos. Nos comunicados o vereador Gelso Ribeiro Lemes agradece o 
Prefeito Municipal pela realização do seu pleito. A vereadora Elzami Miwa 
Onaka e o vereador José Ricardo Ribeiro também agradecem o Secretário de 
Agricultura pela realização do patrolamento da estrada, solicitação de sua 
autoria. O projeto de lei 972/2021, baixou as comissões de constituição e 
justiça, finanças e orçamento e ordem social.  Não havendo inscrito a palavra 
livre o presidente Julio Cesar Fachin declara encerrada a reunião e convida 
para a próxima reunião ordinária para o dia 20 de dezembro de 2021, em 
horário regimental, eu Mário Mazzuco, secretário lavrei à presente ata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

   


