
Ata 1162 
Ata da reunião ordinária realizada no dia 17/05/2022 
Na presidência: Julio Cesar Fachin 
Na secretaria: Mário Mazzuco. 
Aos dezessete dias do mês de maio 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. Aprovada a ata da reunião anterior por todos. 
No expediente: Oficio 50/2022, o Presidente Julio Cesar Fachin encaminha a 
presidente da comissão de Constituição e Justiça o projeto de Resolução 
29/2022 e o projeto Legislativo 65/2022. Indicação 10/2022, vereador Aluir de 
Lima solicitando ao Chefe do Poder Executivo o esgotamento da fossa séptica 
na propriedade da senhora Lenir Brás. Houve a colaboração do vereador Luiz 
Carlos da Fonseca, vereadora Mareli Gonçalves, vereadora Eliane Maximiano 
Mazzuco, Vereador Tiago Dal Ross Fernandes, vereador José Ricardo Ribeiro. 
Aprovada a indicação 10/2022 por todos. Aprovado o pagamento de 
combustíveis para o uso de carro particular dos vereadores para participar em 
Joaçaba de um encontro no hospital Santa Teresinha. O vereador Luiz Carlos 
da Fonseca fez uso da palavra livre onde expos a situação do andamento da 
construção da SC451 que liga Frei Rogério a Fraiburgo, devido o aumento do 
combustível a empresa abandonou a obra, assim que possível será feito um 
novo procedimento para contratação de uma nova empresa. Fez colocações 
sobre a participação da reunião que estiveram no hospital de Joaçaba, onde 
houve um comprometimento do Diretor do hospital em estar melhorando o 
atendimento na recepção. Informou que logo a capela mortuária estará a 
disposição dos munícipes, somente está faltando fazer a aquisição de alguns 
mobiliários e a melhoria no entorno. Os projetos de resolução 29/2022 e o 
projeto legislativo 65/2022 baixaram as comissões de constituição e justiça, 
finanças e orçamento e ordem social. Nos comunicados o presidente fez 
complementações da visita no hospital de Joaçaba, também informou que a 
administração municipal foi contemplada pelo senador Esperidião Amin e a 
Deputada Angela Amin com uma motoniveladora para atender as 
necessidades dos munícipes.  Não havendo mais inscritos a palavra livre o 
presidente Julio Cesar Fachin declara encerrada a reunião e convida para a 
próxima reunião ordinária para o dia 31 de maio de 2022, em horário 
regimental, eu Mário Mazzuco, secretário lavrei à presente ata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

   


