
 
 
 
 
 
      Ata nº 019/2014 
 
 As dezessete horas e trinta minutos do dia vinte e seis de junho  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, Eliel da Silva, Ari Pedro Lorini, 
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 Adelaide Erhart Pereira da 
Costa, 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 Oficio 
nº 006/2014, do Secretário de Esportes Danilo Antonio Piantkoski que convida 
para final do campeonato de bocha, lido o Oficio nº 22/2014, do Executivo 
Municipal que encaminha a mensagem e justificativa juntamente com o Projeto de 
Lei nº 029/2014, Altera a Lei nº 788/2014 que autoriza o Poder Executivo 
Municipal adquirir imóveis e fazer a doação da mesma área de terras, ao fundo de 
arrendamento residencial – FAR, administrado pela Caixa Econômica Federal, 
bem como, a firmar convênios e conceder isenções fiscais relativas á construção 
de unidades habitacionais de interesse social, a Vereadora Adelaide Erhart 
Pereira da Costa leu a mensagem e justificativa e a seguir encaminhado para as 
Comissões de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação para darem os 
pareceres, lido o oficio nº 027/2014, do Executivo Municipal que encaminha a 
mensagem e justificativa juntamente com o Projeto de Lei nº 030/2014, que Altera 
o artigo 33, da Lei nº 711/2012, de 02 de março de 2012, que dispõe e altera o 
Sistema de Classificação de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Poder 
Executivo Municipal de Sulina, cria novos cargos, vagas, respectivas 
remunerações e dá outras providencias, a Vereadora Adelaide Erhart Pereira da 
Costa leu a mensagem e justificativa, em virtude de ser de regime de urgência e 
em caráter Extraordinário posto em votação o regime aprovado por unanimidade, 
e a seguir encaminhado para as Comissões de Finanças e Orçamento e Justiça e 
Redação apara darem os pareceres, sendo nada mais a tratar quando eram 
(18:40), dezoito horas e quarenta minutos, o Presidente Ademir Maciel Costa 
agradeceu a presença dos Colegas e presentes e convidou os para a próxima 
Sessão Ordinária, no dia (07) sete de agosto, quinta-feira, ou em Carter 
extraordinário a qualquer momento no mesmo local e horário e declarou encerrada 
a presente Sessão.  
 
 
   



 

 


