
 
 
 
 
 
      Ata nº 037/2014 
 
 As dezessete horas e trinta minutos do dia onze de dezembro 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 Alcantara, Honorina Lindner da 
Motta e Adelaide Erhart Pereira da Costa, presidiu os trabalhos da Sessão o 
Presidente Ademir Maciel Costa, ás bênçãos foram invocadas através da leitura 
de um trecho Bíblico proferido pelo nobre Vereador Inácio Weber, 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 016/2014, do 
Secretario de esportes Danilo Antonio Piantkoski para prestigiar e fazer entrega da 
premiação para as equipes finalistas dos campeonatos Municipais de Futsal Força 
Livre e Veteranos no dia 16 de dezembro.lido o requerimento nº 021/2014, do 
Vereador Pedro Inácio Horn que solicita junto ao Executivo Municipal que seja 
efetuado reparos nos buracos no asfalto na Av. Iguaçu próximo ao Bar do Banha, 
posto em apreciação e a seguir em votação aprovado por unanimidade, lido o 
Oficio nº 36/2014, do Executivo Municipal que encaminha a mensagem e 
justificativa juntamente com o Projeto de Lei nº 46/2014, que Altera PPA/LDO/LOA 
para o Exercício Financeiro de 2014 e autoriza o Executivo Municipal a abrir 
Crédito Adicional Especial, o Vereador Inácio Weber 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 nº37/2014, do 
Executivo Municipal que encaminha a mensagem e justificativa juntamente com o 
Projeto de Lei nº 47/2014, que Altera PPA/LDO/LOA para o Exercício Financeiro 
de 2014 e autoriza o Executivo Municipal a Abrir Crédito Adicional Suplementar,o 
Vereador Inácio Weber 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 044/2014, que Altera 
a PPA/LDO/LOA para o Exercício Financeiro de 2014, e autoriza o Executivo 
Municipal a abrir Crédito Adicional Especial, aprovado por unanimidade, posto em 
3º e ultima votação o Projeto de Lei nº 045/2014, que Altera PPA/LDO/LOA para o 
Exercício Financeiro de 2014 e autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito 
Adicional Especial, aprovado por unanimidade, o Presidente Ademir Maciel Costa 
suspendeu a Sessão por (05) cinco minutos para as Comissões apresentarem os 
pareceres relativo ao Projetos de Leis nº 046/2014 e 047/2014, após reaberta a 
Sessão o Presidente da Comissão de Finanças 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 046/2014, 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 046/2014. 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 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 047/2014, 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 047/2014, 
que Altera PPA/LDO/LOA para o Exercício Financeiro de 2014 e autoriza o 
Executivo Municipal a Abrir Crédito Adicional Suplementar  e a seguir posto em 1º 
votação aprovado por unanimidade, como sendo a ultima Sessão Ordinária de 
2014, o fim do mandado da mesa Diretora de 2013 e 2014, e conforme o 
Regimento Interno para a realização da Eleição da mesa Diretora para o biênio de 
2015 e 2016, foi suspensa a Sessão por (10) dez minutos para apresentação de 
chapas, após reaberta a Sessão foi apresentada somente uma Chapa nº 01 
composto como Presidente Eliel da Silva, Vice-Presidente Evandro Alcantara, 1º 
Secretário Ademir Maciel Costa, 2º Secretário Honorina Lindner da Motta ,e a 
seguir o Presidente Ademir Maciel Costa começou chamar os Vereadores para 
votar, sendo voto secreto, 1º Evandro Alcantara. 2º Honorina Lindner da Motta, 3º 
Adelaide Pereira da Costa, 4º Inácio Weber, 5º Ari Pedro Lorini, 6º Eliel da Silva, 
7º Pedro Inácio Horn, 8º Waltercir Ernzen, 9º Ademir Maciel Costa,, e a seguir foi 
convidado os Vereadores Inácio Weber e Adelaide Erhart Pereira da Costa para 
fazer a escrutinarão dos votos, onde obtivemos o seguinte resultado, chapa nº 01, 
com (08) oito votos e (01) um voto em branco, sendo eleita a chapa nº 01. a nova 
mesa Diretora Biênio 2015 e 2016, como Presidente Eliel da Silva, Vice-
Presidente Evandro Alcantara, 1º Secretário Ademir Maciel Costa e 2º Secretário 
Honorina Lindner da Motta, e o Presidente Ademir Maciel Costa declarou 
empossada a Nova Mesa Diretora a partir de primeiro de janeiro de dois e quinze, 
o Presidente Eleito Eliel da Silva agradeceu a todos pela confiança e que  estará a 
disposição para todos , na palavra livre o Presidente Ademir Maciel Costa leu uma 
mensagem e a seguir agradeceu a todos o Vereadores e funcionários pelos (02) 
dois anos que ficou a frente dessa Casa de Leis, e desejou um feliz  natal e um 
próspero ano novo, e a seguir foi cantado os parabéns para a Vereadora Adelaide 
Erhart Pereira da Costa que aniversária no dia (17) dezessete de dezembro, 
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 uma Sessão Extraordinária no dia (15) quinze de dezembro, 



 
segunda-feira, em virtude dos Projetos de Leis nº 046/2014 e 047/2014, no 
mesmo local e horário e declarou encerrada a presente Sessão.  
 
 
   

 


