
 
 
 
 
 
      Ata nº 022/2014 
 
 As dezessete horas e trinta minutos do dia vinte e um 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 Ordinária, os 
Vereadores, Ademir Maciel Costa, Inácio Weber, Eliel da Silva, Ari Pedro Lorini, 
Pedro Inácio Horn, Waltercir Ernzen,  Honorina Lindner da Motta e Adelaide Erhart 
Pereira da Costa, foi registrada a ausência do Vereador Evandro Alcantara for 
força maior, 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 Eliel da Silva, 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 a Indicação nº 001/2014, da Vereadora Adelaide Erhart Pereira da 
Costa que pede ao Chefe do Poder Executivo as seguintes providências, a 
inclusão ao serviço de manutenção de pontes e bueiros do Município de Sulina 
afetados pelas fortes chuvas ocorridas no mês de junho de 2014, alem do trabalho 
dos prejuízos causados no interior do Município, também se faz necessário 
reparos no centro da Cidade, como: a ponte baixa sobre o rio Capivara, o bueiro 
no prolongamento da Avenida XV de novembro na saída ao Cemitério e o bueiro 
na Rua Comendador Araújo, sobre o rio Forte, posto em apreciação e a seguir em 
votação aprovado por unanimidade, lido o Oficio nº 033/2014 do Executivo 
Municipal que encaminha a mensagem e justificativa juntamente com o Projeto de 
Lei nº 036/2014, que 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 a construção 
de unidades habitacionais vinculadas a programas habitacionais de Interesse 
Social, o Vereador Eliel da Silva leu a mensagem e justificativa e a seguir 
encaminhado para as Comissões de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação 
para darem os pareceres, posto em 3º e ultima votação o Projeto de Lei nº 
032/2014, que Altera 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, posto em 2º votação  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, 
aprovado por unanimidade, posto em 2º votação  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, aprovado 



 
por unanimidade, posto em 2º votação  o Projeto de Lei nº 035/2014, que autoriza 
o Executivo Municipal a ratificar o Protocolo de Intenções da Segunda Alteração 
do Estatuto do Consorcio Intermunicipal Vale do Iguaçu do Paraná – CIVIPAR e 
dá outras providências, aprovado por unanimidade, sendo nada mais a tratar 
quando eram (18:25), dezoito horas e vinte cinco  minutos, o Presidente Ademir 
Maciel Costa agradeceu a presença dos Colegas e presentes e convidou os para 
próxima Sessão Ordinária, no dia (28) vinte oito de agosto, quinta-feira,  no 
mesmo local e horário e declarou encerrada a presente Sessão.  
 
 
   

 


