
 
 
 

 
 

      Ata nº 001/2014 
 
 As dezessete horas e trinta minutos do dia 20 de fevereiro do ano de dois 
mil e quatorze, 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, o Presidente Ademir Maciel Costa deu as boas vindas a 
todos e que as atitudes e decisões que nós tomarmos seja em prol da sociedade 
do nosso Município, e que seja tom harmonioso como no ano passado,  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 
Evandro Alcantara, 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 o 
Presidente Ademir Maciel Costa como já tem Projetos de Leis em pauta, que em 
relação as Comissões Permanentes, sendo que podem ser reconduzidos para 
mais um ano, se todos os Colegas estiveram de acordo podem continuar, posto 
em votação aprovado por unanimidade, permanecendo as Comissões 
Permanentes, Comissão de Finanças e Orçamento, Presidente Eliel da Silva, 
membros Honorina Lindner da Motta e Inácio Weber, Comissão de Justiça e 
Redação, Presidente Honorina Lindner da Motta e membros Ari Pedro Lorini e 
Evandro Alcantara, Comissão de Obras e Serviços Públicos, Presidente Evandro 
Alcantara  e Membros Inácio Weber e Waltercir Ernzen, Comissão de Educação, 
Saúde e Assistência Social, Presidente Adelaide Erhart Pereira da Costa e 
membros Honorina Lindner da Motta e Pedro Inácio Horn, Lido o Oficio nº 
005/2014, da Primeira Dama do Município de Sulina a Sra. Clarice Maciel Costa e 
da Sra.  Cirléia E. de Carli,  Secretaria Municipal de Promoção para participar das 
festividades do dia da mulher no dia 07 de março, Lido o requerimento nº 
001/2014 do Vereador Pedro Inácio Horn que solicita junto ao Executivo Municipal 
que seja solucionado o problema da água que invade os terrenos do moradores e 
cascalhar a rua e as entradas que da acesso para as residências dos moradores 
na Rua das Américas no Centro da Cidade, posto em apreciação o Vereador 
Pedro Inácio Horn justificou e a seguir posto e,m votação aprovado por 
unanimidade, Lido o requerimento nº 002/2014 do Vereador Pedro Inácio Horn 
que requer junto ao Executivo Municipal que seja feita uma abertura para 
acostamento no acesso da entrada para Linha Areias, posto em apreciação o 
Vereador Pedro Inácio Horn Justificou e a seguir posto em votação aprovado por 
unanimidade, Lido o requerimento nº 003/2014 do Vereador Eliel da Silva, que 



requer junto ao Executivo Municipal que seja solucionado o problema do lixo da 
Comunidade de Queixo D ´Anta e que seja construído uma casinha com cobertura 
e cercado em um lugar adequado, posto em apreciação o Vereador Eliel da Silva 
justificou e a seguir em votação aprovado por unanimidade, Lido o requerimento 
nº 004/2014 do Vereador Eliel da Silva que requer junto ao Executivo Municipal 
que seja solucionado o problema da Água da Comunidade de Queixo ´Anta, que 
seja feito reparos no encanamento, porque esta desperdiçando muito água, posto 
em apreciação o Vereador Eliel da Silva justificou e a seguir posto em votação, 
aprovado por unanimidade, Lido o Oficio nº 001/2014 DC do Executivo Municipal 
que encaminha a mensagem e justificativa juntamente com o Projeto de Lei nº 
001/2014, que Altera PPA/LDO/LOA para o Exercício Financeiro de 2014 e 
autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Especial, o Vereador 
Evandro Alcantara leu a mensagem e justificativa do Projeto de Lei nº 001/2014 e 
a seguir encaminhado para as Comissões de Finanças e Orçamento e Justiça e 
Redação para darem os pareceres, Lido o Oficio nº 004/2014-DC do Executivo 
Municipal que encaminha a mensagem e justificativa juntamente com o Projeto de 
Lei nº 003/2014, que Altera a PPA/LDO/LOA para o Exercício Financeiro de 2014 
e autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Especial, o Vereador 
Evandro Alcantara leu a mensagem e justificativa do Projeto de Lei nº 003/2014, e 
a seguir encaminhado para as Comissões de Finanças e Orçamento e Justiça e 
Redação para darem os pareceres, Lido o Oficio nº 06/2014-DC do Executivo 
Municipal que encaminha a mensagem e justificativa juntamente com o Projeto Lei 
nº 04/2014, que Altera a PPA/LDO/LOA para o Exercício Financeiro de 2014 e 
autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito Adicional Especial, o Vereador 
Evandro Alcantara leu a mensagem e justificativa do Projeto de 04/2014 e a seguir 
encaminhado para as Comissões de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação 
para darem os pareceres, Lido o Oficio nº 02/2014-DC do Executivo Municipal que 
encaminhada a mensagem e justificativa juntamente com o Projeto de Lei nº 
05/2014, que Abre Crédito Adicional Especial no Orçamento do Município de 
Sulina para o Exercício Financeiro de 2014, o Vereador Evandro Alcantara leu a 
mensagem e justificativa do Projeto de Lei nº 005/2014, e a seguir encaminhado 
para as Comissões de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação para darem os 
pareceres, Lido o Oficio nº 05/2014-DC do Executivo Municipal que encaminha a 
mensagem e justificativa juntamente com o Projeto de Lei nº 07/2014, que Altera 
PPA/LDO/LOA para o Exercício Financeiro de 2014 e autoriza o Executivo 
Municipal a abrir Crédito Adicional Especial, o Vereador Evandro Alcantara leu a 
mensagem e justificativa do Projeto de Lei nº 07/2014,  e a seguir encaminha do 
para as Comissões de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação para darem os 
pareceres, Lido o Oficio nº 09/2014 do Executivo Municipal que encaminha a 
mensagem e justificativa juntamente com o Projeto de Lei nº 08/2014, que Altera 
PPA/LDO/LOA para o Exercício Financeiro de 2014 e autoriza o Executivo 
Municipal a Abrir Crédito Adicional Especial, o Vereador Evandro Alcantara leu a 
mensagem e justificativa do Projeto de Lei nº 08/2014, 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, sendo nada mais a tratar quando eram 
(18:50) o Presidente Ademir Maciel Costa agradeceu a presença dos Colegas e 



presentes e convidou os para a próxima Sessão Ordinária no dia (27) vinte sete de 
fevereiro, quinta feira no mesmo local e horário e declarou encerrada a presente 
Sessão.  
 
 
   

   


