
Ata 1150 
Ata da reunião ordinária realizada no dia 15/02/2022 
Na presidência: Julio Cesar Fachin 
Na secretaria: Mário Mazzuco. 
Aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte dois, em horário 
regimental o Sr. Presidente declarou aberta à reunião. Feita a chamada 
verificou-se a presença de todos os vereadores. Expediente: Oficio 11/2022, 
presidente da Câmara encaminhando projeto de resolução 26/2022. Oficio 
28/2022, Prefeito Municipal encaminhando projeto de lei 976/2022. Indicação 
04/2022, vereador Luiz Carlos Da Fonseca solicitando ao Executivo o 
patrolamento e colocação de pedra brita na estrada que inicia no parque 
Sakura até a sede São José. Aprovada a indicação 04/2022 por todos. 
Indicação 05/2022, vereadora Eliane Maximiano Mazzuco solicitando ao 
Executivo Municipal a colocação pedras britas, em frente a antiga Cooperpraf, 
e molhar a estrada. Aprovada a indicação por todos. Aprovado o regime de 
urgência para apreciação da resolução 26/2022. Na apresentação dos 
pareceres do projeto de resolução 25/2022, todas as comissões manifestaram-
se favoráveis. Aprovado o projeto de Resolução 25/2022 por todos. Na 
apresentação dos pareceres do projeto de resolução 26/2022 todas as 
comissões manifestaram-se favoráveis. Aprovada a resolução 26/2022 por 
todos. Na apresentação dos pareceres ao projeto 974/2022 todas as 
comissões manifestaram-se favoráveis. Aprovado o projeto 974/2022 por 
todos. O projeto de lei 975/2022 teve a manifestação favorável de todas as 
comissões. Nas discussões houve a participação do vereador Gelso Ribeiro 
Lemes. Aprovado o projeto de Lei 975/2022 por todos. Na apresentação dos 
pareceres do projeto de lei complementar 101/2022 todas as comissões 
manifestaram-se favoráveis. Aprovado o projeto de lei 101/2022 por todos. O 
projeto de lei 976/2022 baixou as comissões de constituição e justiça, finanças 
e orçamento e ordem social.  Não havendo mais inscrito a palavra livre o 
presidente Julio Cesar Fachin declara encerrada a reunião e convida para a 
próxima reunião ordinária para o dia 22 de fevereiro de 2022, em horário 
regimental, eu Mário Mazzuco, secretário lavrei à presente ata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

   


