
 
 
 
 
 

      Ata nº 037/2013 
 
 As dezessete horas e trinta minutos do dez de outubro do ano de dois mil e 
treze, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Vereadores reuniram-se os 
nobres Edis sob a proteção de Deus em Sessão Ordinária os Vereadores Ademir 
Maciel Costa, Inácio Weber, Ari Pedro Lorini, Eliel da Silva, Pedro Inácio Horn, 
Waltercir Ernzen, Evandro Alcântara, Honorina Lindner da Motta e Adelaide Erhart 
Pereira da Costa, presidiu os trabalhos da Sessão o Presidente Ademir Maciel 
Costa, ás benços foram invocadas através da leitura de um trecho Bíblico 
proferido pelo nobre Vereador Eliel da Silva, á convite o Secretário leu a Ata da 
Sessão anterior e após lido e posto em votação aprovado por unanimidade, 
conforme o expediente do dia foi lido o Oficio nº 018/2013 DJ do Executivo 
Municipal que encaminha a Mensagem e justificativa juntamente com o Projeto de 
Lei nº 030/2013, o Vereador Eliel da Silva leu a mensagem e justificativa do 
projeto de Lei nº 030/2013, que dispõe sobre Concessão de direito real de uso 
com encargo do Imóvel público descrito na Matricula nº 21655, do CRI de 
Chopinzinho /PR e dá outras providências,em virtude de ser de 
Urgência/Urgentíssima posto o regime em votação aprovado por unanimidade, e a 
seguir encaminhado para as Comissões de Finanças e Orçamento e justiça e 
Redação para darem os pareceres, Lido o Oficio nº 1782/13 OPD/GP do Tribunal 
de Contas do Estado do Paraná que encaminha o Acórdão de Parecer Prévio nº 
301/13-S2C, de 14 de agosto de 2013, referente ao Processo nº 67981/12, relativo 
à Prestação de Contas do Executivo Municipal de Sulina, do Exercício Financeiro 
de 2011, e a seguir encaminhado para as Comissões de Finanças e Orçamento e 
Justiça e Redação para darem os pareceres, Lido o requerimento nº 023/2013 do 
Vereador Evandro Alcantara que solicita junto ao Executivo Municipal postes de 
Iluminação de campo de Futebol da Linha Areião, e auxilio em parte da instalação, 
posto em apreciação o requerimento e a seguir em votação aprovado por 
unanimidade, Lido o requerimento nº 024/2013 do Vereador  Evandro Alcantara 
que solicita junto ao Executivo Municipal um jogo (2) de goleras (traves, arcos) na 
medida de futebol suíço, e o cercamento do campo da Comunidade de Linha 
Jardim, posto em apreciação o requerimento e a seguir em votação aprovado por 
unanimidade,  posto 2º votação o Projeto de Lei nº 027/2013, que dispõe sobre o 
Plano Plurianual para o período 2014/2017, aprovado por unanimidade,  posto em 
2º votação  o Projeto de Lei nº 028/2013 que dispõe sobre a Lei Orçamentária 
anual, estima a receita e fixa a despesa para o Exercício Financeiro de 2014, e dá 
outras providências, aprovado por unanimidade, em virtude do Projeto de Lei nº 
030/2013, ser de urgência/urgentíssima o Presidente Ademir Maciel Costa 
suspendeu a Sessão por (05) cinco minutos para as Comissões darem os 
pareceres, após reaberta a sessão o Presidente da Comissão de Finanças e 



 
Orçamento Eliel da Silva e a Presidente da Comissão de Justiça e Redação 
Honorina Lindner da Motta leram os pareceres relativo ao Projeto de Lei nº 
030/2013, onde deram os pareceres favoráveis, posto em apreciação o parecer da  
 
 
 
Comissão de Finanças e Orçamento e seguir em votação aprovado por 
unanimidade, posto em apreciação o parecer da Comissão de Justiça e Redação 
e a seguir em Votação aprovado por unanimidade, posto em apreciação o Projeto 
de Lei nº 030/2013 e a seguir posto em 1º votação aprovado por unanimidade,  
sendo nada mais a tratar quando eram (18:10), dezoito horas dez minutos o 
Presidente Ademir Maciel Costa agradeceu a presença dos colegas e presentes e 
convidou-os para uma  Sessão Extraordinária no dia (14) quatorze de outubro, 
segunda-feira, em virtude dos Projetos de Leis nº 027/2013, 028/2013 e 030/2013, 
no mesmo local e horário declarou encerrada a presente Sessão.        
 
 
   

   


