
 
 
 
      Ata nº 014/2014 
 
 As dezessete horas e trinta minutos do dia vinte e dois de maio  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,  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 Ari Pedro Lorini, 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 requerimento nº 
012/2014, da Vereadora Adelaide Erhart Pereira da Costa, que requer junto ao 
Executivo Municipal a viabilidade da Construção da Capela Mortuária Municipal, 
segundo informações já existe Projeto, posto em apreciação  e a seguir posto em 
votação aprovado por unanimidade, lido o requerimento nº 013/2014, da 
Vereadora Adelaide Erhart Pereira da Costa, que requer junto ao Executivo 
Municipal o Cascalhamento da estrada que dá acesso à propriedade do Sr. 
Orlando Pereira e família Basso, na Linha Canarinho, posto em apreciação  e a 
seguir posto em votação aprovado por unanimidade, lido o requerimento nº 
014/2014, do Vereador Pedro Inácio Horn que solicita junto ao Executivo Municipal 
que seja recuperada e cascalhada a estrada para Linha Areia com saída para 
Linha Areão, posto em apreciação e a seguir posto em votação aprovado por 
unanimidade, lido o requerimento nº 015/2014, do Vereador Pedro Inácio Horn 
que solicita junto ao Executivo Municipal  cópias do edital de licitação e do 
contrato firmado com empresa Edmo Luiz da Silva-ME, referente a locação de 
dois bi trem para transporte de tubos, peço também a informação de quantos 
tubos e quais as dimensões e peso dos tubos que o Município recebeu até o 
momento do Governo do estado, posto em apreciação e a seguir posto em 
votação aprovado por unanimidade,  posto em 3º e ultima votação o projeto de Lei 
nº 017/2014, que Dispõe sobre as Diretrizes para  Elaboração da Lei 
Orçamentária para o Exercício de 2015, e dá outras providências, aprovado por 
unanimidade, posto em 3º e ultima votação o Projeto de Lei nº 021/2014, que 
Altera PPA/LDO/LOA para o Exercício Financeiro de 2014 e autoriza o Executivo 
Municipal a abrir Creditado Adicional Especial, aprovado por unanimidade, o 
membro da Comissão de Finanças e Orçamento Inácio Weber e a Presidente da 
Comissão de Justiça e Redação Honorina Lindner da Motta leram os pareceres 
relativo ao Projeto de Lei nº 020/2014, onde deram os pareceres favoráveis, posto 
em apreciação o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento e a 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 020/2014, que Institui Bolsa Moradia, Alimentação e 



 
Transporte para Médicos participantes do Programa Mais Médico, e, dá outras 
providências,e a seguir posto em 1º votação  aprovado por unanimidade, o 
membro da Comissão de Finanças e Orçamento Inácio Weber e a Presidente da 
Comissão de Justiça e Redação Honorina Lindner da Motta leram os pareceres 
relativo ao Projeto de Lei nº 022/2014, onde deram os pareceres favoráveis, posto 
em apreciação o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento e a 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 022/2014, que Altera PPA/LDO/LOA para o 
Exercício Financeiro de 2014 e autoriza o Executivo Municipal a Abrir Crédito 
Adicional Especial, e a seguir posto em 1º votação aprovado por unanimidade, o 
membro da Comissão de Finanças e Orçamento Inácio Weber e a Presidente da 
Comissão de Justiça e Redação Honorina Lindner da Motta leram os pareceres 
relativo ao Projeto de Lei nº 023/2014, onde deram os pareceres favoráveis, posto 
em apreciação o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento e a 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 023/2014, que Autoriza o Chefe do Poder Executivo 
a reajustar a remuneração dos Servidores do Município de Sulina e dá outras 
providências, e a seguir posto em 1º votação aprovado por unanimidade, o 
membro da Comissão de Finanças e Orçamento Inácio Weber  e a Presidente da 
Comissão de Justiça e Redação Honorina Lindner da Motta leram os pareceres 
relativo ao Projeto de Lei nº 024/2014, onde deram os pareceres favoráveis, posto 
em apreciação o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento e a 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 024/2014, que Autoriza o Chefe do Poder Executivo 
a reajustar o Subsídio dos Agentes Políticos do Município de Sulina e dá outras 
providências,  e a seguir posto em 1º votação aprovado por unanimidade, o 
membro da Comissão de Finanças e Orçamento Inácio Weber e a Presidente da 
Comissão de Justiça e Redação Honorina Lindner da Motta leram os pareceres 
relativo ao Projeto de Lei nº 025/2014, onde deram os pareceres favoráveis, posto 
em apreciação o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento e a 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 025/2014, que Autoriza adequação da Lei Municipal 
nº 643/2010, nos termos da Resolução nº 39/2010 do CNAS (Conselho Nacional 
de Assistência Social) e dá outras providências, e a seguir posto em 1º votação 
aprovado por unanimidade, sendo nada mais a tratar quando eram (18:50), 
dezoito horas e cinqüenta minutos, o Presidente Ademir Maciel Costa agradeceu a 
presença dos Colegas e presentes e convidou os para uma Sessão Extraordinária, 
no dia (26) vinte e seis  de maio, segunda-feira, em virtude dos Projetos de Leis 
nsº 020/2014, 022/2014, 023/2014, 024/2014 e 025/2014 e a Resolução nº 
001/2014,  no mesmo local e horário e declarou encerrada a presente Sessão.  



 
 
 
   

 


