
 

 

 
 
 
 

      Ata nº 042/2013 
 
 As dezessete horas e trinta minutos do dia sete de novembro 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 pela nobre Vereadora Honorina Lindner da Motta, 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 convite dos 
Formandos 2013 da Casa Familiar Rural de Sulina para cerimônia de Formatura 
do Curso de Qualidade em Agricultura, a realiza-se no dia vinte e um de 
novembro, lido o convite do Colégio Estadual Nestor de Castro para participar da 
Feira da Ciências no dia vinte e dois de novembro, lido o Oficio nº 65/2013 do 
Secretário Municipal de saúde Amarildo Fabiani, que convida para participar de 
uma importante palestra com o tema Qualidade da Água, no dia 21 de novembro, 
o Vereador Evandro Alcantara leu o Edital de convocação para Audiência Pública 
no dia 25/11/2013, para apresentação e discussão do Plano Municipal de 
Saneamento Básico, o Vereador Evandro Alcantara leu o Edital de convocação 
para audiência Pública para apresentação e discussão do contrato de Programa a 
ser firmado com a Companhia de Saneamento do Paraná Sanepar, no dia 
25/11/2013, o Presidente Ademir Maciel Costa leu e  convidou os Vereadores para 
participar da comemoração do Cinqüentenário do Núcleo Regional de Pato Branco 
no dia 29/11/2013 nos Thermas de Sulina, sendo nada mais a tratar quando eram 
(17:50), dezessete horas e cinqüenta minutos o Presidente Ademir Maciel Costa 
agradeceu a presença dos colegas e presentes e convidou-os para a próxima   
Sessão Ordinária no dia (14) quatorze de novembro, quinta-feira, no mesmo local 
e horário e declarou encerrada a presente Sessão.        
 
 
   

   


