
Ata 1163 
Ata da reunião ordinária realizada no dia 31/05/2022 
Na presidência: Julio Cesar Fachin 
Na secretaria: Mário Mazzuco. 
Aos trinta um 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 ausência justificada da vereadora Eliane Maximiano Mazzuco. 
Aprovada a ata da reunião anterior com alterações onde está escrito imobiliário 
passa para mobiliário, onde está escrito Vereador José Carlos Ribeiro, passa 
para vereador José Ricardo Ribeiro. No expediente: Oficio 56/2022, o 
Presidente Julio Cesar Fachin encaminha a presidente da comissão de 
Constituição e Justiça o projeto de Resolução 30/2022. Aprovado o 
ressarcimento de combustíveis ao vereador José Ricardo Ribeiro e a vereadora 
Eliane Maximiano Mazzuco onde participaram de um curso em Florianópolis 
nos dias 24 de maio de 2022 á 27 de maio de 2022.  Na apresentação dos 
pareceres do projeto de resolução 29/2022 todas as comissões manifestaram-
se favoráveis. Aprovado por todos as resolução 29/2022. Na apresentação dos 
pareceres do projeto de lei legislativo 65/2022 todas as comissões 
manifestaram-se favoráveis. Aprovado por todos o projeto de lei legislativo 
65/2022. O vereador Luiz Carlos da Fonseca fez o uso da palavra livre para 
apresentar um panorama geral do curso que participou em Florianópolis nos 
dias 24 de maio de 2022 á 27 de maio de 2022. Informou também que as 
vereadoras Eliane Maximiano Mazzuco, vereadora Elzami Miwa Onaka e 
vereadora Mareli Gonçalves protocolaram um oficio ao governador do Estado 
solicitando recursos para a construção de uma praça na sede do município.  A 
secretária de Saúde Municipal senhora Veneranda Pilon fez o uso de palavra 
livre para fazer apresentação do relatório de gastos do quadrimestre de 2022. 
O projeto de Resolução 30/2022 baixou as comissões de constituição e justiça, 
finanças e orçamento e ordem social.  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 07 de junho de 2022, em horário 
regimental, eu Mário Mazzuco, secretário lavrei à presente ata. 

   


