
 

 
 
      Ata nº 003/2015 
 
 As dezessete horas e trinta minutos do dia cinco de março do 
ano de dois mil e quinze, na sala de reuniões da Câmara Municipal de 
Vereadores reuniram-se os nobres Edis sob a proteção de Deus em 
Sessão Ordinária, os Vereadores, Eliel da Silva, Evandro Alcantara, 
Ademir Maciel Costa, Honorina Lindner da Motta, Pedro Inácio Horn, 
Waltercir Ernzen, Ari Pedro Lorini, Inácio Weber e Adelaide Erhart 
Pereira da Costa, foi registrada a ausência do Vereador Waltercir 
Ernzen por força maior, presidiu os trabalhos da Sessão o Presidente 
Eliel da Silva, ás bênçãos foram invocadas através da leitura de um 
trecho Bíblico proferido pela nobre Vereadora Honorina Lindner da 
Motta, 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 07/2015-DJ e mensagem e 
justificativa do Executivo Municipal que encaminha o Projeto de Lei nº  
09/2015, 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, em virtude de ser de 
regime de urgência e em Caráter extraordinário posto em votação 
aprovado por unanimidade,  e a seguir encaminhado para as 
Comissões de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação para darem 
os pareceres, lido o Oficio nº 09/2015-DJ e mensagem e justificativa  
do Executivo Municipal que encaminha o Projeto de Lei nº 011/2015, 
que Autoriza o Chefe do Executivo a efetuar pagamento de abono aos 
Servidores Públicos, inclusive inativos e pensionistas que recebem 
menos que o salário mínimo nacional e dá outras providências, em 
virtude de ser de regime de urgência e em caráter extraordinário  
posto em votação o aprovado por unanimidade, e a seguir 
encaminhado para as Comissões de Finanças e Orçamento e Justiça 
e Redação para darem os pareceres, lido o Oficio nº13/2015-DJ e 
mensagem e justificativa do Executivo Municipal que encaminha o 
Projeto de Lei nº 012/2015, que dispõe sobre a criação de vagas dos 
empregos públicos para atender o programa de Saúde da Família, 
regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, e a seguir 
encaminhado para as Comissões de Finanças e Orçamento e Justiça 
e Redação para darem os pareceres, lido o requerimento nº 003/2015, 



 

do Vereador Pedro Inácio Horn que requer junto ao Executivo 
Municipal que seja recuperada e cascalhada a estrada de Linha 
Areão, posto em apreciação o Vereador Pedro Inácio Horn justificou e 
o vereador Ademir Maciel Costa que já foi feita uma  licitação e que 
uma empresa do Município de Guarapuava ira começar o serviço nos 
próximos dias,  posto em votação aprovado por unanimidade,  posto 
em 3º e ultima votação o Projeto de Lei nº 001/2015, que Altera 
PPA/LDO/LOA para o Exercício Financeiro de 2015 e autoriza o 
Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Especial, aprovado por 
unanimidade, posto em 3º e ultima votação  o Projeto de Lei nº 
02/2015 que Altera PPA/LDO/LOA para o Exercício Financeiro de 
2015 e autoriza o Executivo Municipal a Abertura de Crédito Adicional 
Especial,  aprovado por unanimidade, posto em 3º e ultima votação o 
Projeto de Lei nº 03/2015 que altera Plano Plurianual – PPA para os 
Exercícios Financeiros 2016 e 2017, aprovado por unanimidade, posto 
em 3º e ultima votação  Projeto de Lei nº 04/2015, que Altera 
PPA/LDO/LOA para o Exercício Financeiro de 2015 e autoriza o 
Executivo Municipal a Abrir Crédito Adicional Especial, aprovado por 
unanimidade,  posto em 3º e ultima votação  o Projeto de Lei nº 
05/2015, que Altera PPA/LDO/LOA para o Exercício Financeiro de 
2015 e autoriza o Executivo Municipal a Abrir Crédito Adicional 
Especial, aprovado por unanimidade, posto em 3º e ultima votação   o 
Projeto de Lei nº 06/2015 que Abre Crédito Especial no Orçamento do 
Município de Sulina para o Exercício Financeiro de 2015,  aprovado 
por unanimidade, na palavra livre foi cantado os parabéns pela 
passagem dos aniversários dos Vereadores, Inácio Weber no dia 
01/03, e Honorina Lindner da Motta no dia 02/03 e do Assessor 
Jurídico Carlos M. S. Bocalon no dia 04/03, sendo nada mais a tratar 
quando eram (18:40), dezoito horas e quarenta minutos, o Presidente 
Eliel da Silva agradeceu a presença dos Colegas e presentes e 
convidou os para próxima Sessão Ordinária no dia (12) doze de 
março, quinta-feira,  no mesmo local e horário e declarou encerrada a 
presente Sessão.  
 
 
   

 


