
 

 

    Ata nº 005/2014 

 

As dezessete horas e trinta minutos do dia dezoito de agosto 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 Extraordinária, os Vereadores Ademir Maciel Costa, Inácio 

Weber, Ari Pedro Lorini, Eliel da Silva, Pedro Inácio Horn, 

Waltercir Ernzen, Evandro Alcantara, Honorina Lindner da Motta e 

Adelaide Erhart Pereira da Costa, 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 o 

Projeto de Lei nº 032/2014, Altera a Lei nº 373, de 09 de setembro 

de 2005, que dispõe sobre o Sistema de Classificação de Cargos, 

Carreira e Salários dos Servidores do Poder Executivo Municipal de 

Sulina e dá outras providências, aprovado por unanimidade, 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 033/21014, 

onde deram os pareces 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 033/2014, que altera 

dispositivos da Lei nº 372/2005, que dispõe sobre o Plano de 

Cargos, Carreira e Salários do Magistério Público do Município de 

Sulina e dá outras providências, e a seguir posto em 1º votação 

aprovado por unanimidade, 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 034/2014, 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 034/2014, que Altera dispositivos da Lei nº 

371/2005, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do 

Município de Sulina e dá outras providências, e a seguir posto em 1º 

votação aprovado por unanimidade, 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 035/2014, 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 Justiça e Redação e a 

seguir em Votação aprovado por unanimidade, posto em apreciação 

o Projeto de Lei nº 035/2014, que autoriza o Executivo Municipal a 

ratificar os termos do Protocolo de Intenções da Segunda Alteração 

do Estatuto do Consórcio Intermunicipal Vale do Iguaçu do Paraná – 

CIVIPAR e dá outras providências e a seguir posto em 1º aprovado 

por unanimidade, sendo nada mais a tratar quando eram (18:10) 

dezoito horas e dez minutos o Presidente Ademir Maciel Costa 

agradeceu a Presença dos Colegas e Presentes e convidou-os para a 

próxima Sessão Ordinária  no dia (21) vinte e um  de agosto, quinta-

feira, no mesmo local e horário e declarou encerrada a presente 

Sessão. 

 

 

 

 

 

  


