
Ata 1152 
Ata da reunião ordinária realizada no dia 08/03/2022 
Na presidência: Julio Cesar Fachin 
Na secretaria: Mário Mazzuco. 
Aos oito dias do mês de março 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. Na ata 1151/2022, onde está escrito 
Deputado Lucas Neves, passa para Deputado Lucas Esmeraldino.  Expediente: 
Oficio 038/2022, Prefeito Municipal encaminhando os projetos de lei 
complementares 102/2022, 103/2022 e projeto de lei 977/2022. Indicação 
07/2022, todos os vereadores solicitando ao Secretário de Obras providencie o 
patrolamento e colocação de pedra brita na estrada que inicia na propriedade 
do Senhor Sergio Rosa, passando no terreno do Senhor Vilmo Pilon, Senhor 
Beloto, Senhor Vilson Risther, Senhor Wagner Risther,  Senhor Jorge Delorenzi 
até o terreno do Senhor Moisés dos Reis. E também o patrolamento da estrada 
que inicia no Senhor Jorge Delorenzi até o senhor Ademir Xavier. Nas 
discussões houve a participação do vereador Aluir de Lima. Aprovada a 
indicação 07/2022 por todos. O vereador Luiz Carlos da Fonseca fez o uso da 
palavra livre para enfatizar da importância do trabalho em conjunto entre o 
Executivo e o Legislativo para o bom andamento dos trabalhos. Na 
oportunidade fez uma análise de todas as secretarias parabenizando pelo bom 
andamento de todas. Conclui sua palavra livre parabenizando todas as 
mulheres pelo dia internacional das mulheres. Fez uso da palavra livre a 
vereadora Eliane Maximiano Mazzuco para informar do recebimento de 
emenda parlamentar do Deputado Federal Celso Maldaner no valor de 
duzentos mil reais para gastos de custeio na Secretaria de Saúde. Finaliza 
parabenizando todas as mulheres. Os projetos de lei complementar 102/2022, 
103/2022 e projeto de lei 977/2022 baixaram as comissões de Constituição e 
justiça, Finanças e orçamento e ordem social. Nos comunicados o Presidente 
parabeniza todas as mulheres pela passagem do dia internacional das 
mulheres. 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 15 de março de 2022, em horário regimental, eu Mário Mazzuco, 
secretário lavrei à presente ata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

   


