
 

 

    Ata nº 047/2013 

 

As dezessete Hora e trinta minutos do dia nove de dezembro 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 Extraordinária os Vereadores Ademir Maciel Costa, Inácio 

Weber, Ari Pedro Lorini, Pedro Inácio Horn, Waltercir Ernzen e 

Evandro Alcantara, foi registrada a ausência do Vereador Eliel da 

Silva e das vereadoras Honorina Lindner da Motta e Adelaide Erhart 

Pereira da Costa por força maior, presidiu os trabalhos da Sessão o 

Presidente Ademir Maciel Costa, conforme a convocação feita na 

Sessão anterior e expediente do dia foi posto em 2º votação Projeto 

de Lei nº 033/2013, que Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

Receber em doação, sem ônus, Imóvel, sem benfeitorias, de Cleiva 

de Oliveira e dá outras providências, aprovado por unanimidade, 

posto em 2º votação o Projeto de Lei nº 034/2013, que Autoriza o 

Chefe do Poder Executivo a efetuar pagamento de abono aos 

Servidores efetivos, inativos, conselheiros tutelares e ocupantes de 

cargo em comissão e dá outras providências, aprovado por 

unanimidade, posto em 2º votação o Projeto de Lei nº 035/2013, que 

Institui o Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB de Sulina 

e dá outras providências, aprovado por unanimidade, posto em 2º 

votação o Projeto de Lei nº 036/2013, que Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a estabelecer com o Governo do estado do 

Paraná a gestão associada para prestação, Planejamento, regulação e 

fiscalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário no Município de Sulina, aprovado por unanimidade, 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 (12) doze de dezembro, quinta-feira no mesmo 

local e horário e declarou encerrada a presente Sessão. 



 

 

 

 

 

 

  


