
 

 
 
 
 
      Ata nº 009//2015 
 
 As dezessete horas e trinta minutos do dia dezesseis de abril  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, presidiu os trabalhos da Sessão o Presidente Eliel 
da Silva, ás bênçãos foram invocadas através da leitura de um trecho 
Bíblico proferido pelo nobre Vereador Evandro Alcantara, 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 convite da Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária 
Cresol de Chopinzinho para participar da Assembléia Geral Ordinária 
que será realizada no dia 17 de abril, lido o Oficio nº 003/2015 do 
Secretário de Esportes Danilo Antonio Piantkoski que convida para 
prestigiar e fazer entrega da Premiação para as equipes finalistas da 
XXIV Taça Iguaçu de Futebol de Campo, que será realizada no dia 19 
de abril de 2015, lido o requerimento nº 005/2015 do Vereador Ari 
Pedro Lorini, que solicita junto ao Executivo Municipal que  seja refeita 
a sinalização horizontal e vertical com pintura e fixação de placas 
indicativas em todo o perímetro urbano do nosso Município, posto em 
apreciação o Vereador Ari Pedro Lorini justificou e a seguir posto em 
votação aprovado por unanimidade, lido o requerimento nº 006/2015 
da Comissão de Finanças e Orçamento através do seu Presidente 
Pedro Inácio Horn e os membros Adelaide Erhart Pereira da Costa e 
Ari Pedro Lorini que requerem a convocação do Sr. Romarcos 
Schaefer Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos, a 
comparecer na Sessão deste Legislativo no dia 23 de abril do corrente 
ano, a fim de que o mesmo esclareça a respeito da aparente falta de 
manutenção das estradas do ano em curso no Município de Sulina, e 
que está sendo objetivo de inúmeras reclamações de munícipes, bem 



 

como esclareça e apresente o real estado de conservação da frota da 
Secretária de Viação Obras e Serviços Urbanos, posto em apreciação 
e a seguir em votação aprovado por (06) seis votos a favor e (02) dois 
contra dos Vereadores Ademir Maciel Costa e Evandro Alcantara, lido 
o requerimento nº 007/2015, da Comissão de Justiça e Redação 
através de sua Presidente Adelaide Pereira da Costa e os membros 
Inácio Weber e Waltercir Ernzen que requerem a convocação do Sr. 
Amarildo Fabiani, Secretário de Saúde e o Sr, Paulo Machado, 
responsável pela vigilância sanitária, a comparecer na Sessão deste 
Legislativo do dia 30 de abril do corrente ano, para esclarecimentos da 
eventual falta de pagamento ao Hospital Policlínica Chopinzinho, de 
Chopinzinho, bem como para esclarecimentos com o descaso do 
destino dado ao lixo orgânico recolhido em nosso município, que está 
sendo jogado e/ou descartado a céu aberto no centro de reciclagem, 
popularmente nominado de aterro sanitário, posto em apreciação e a 
seguir em votação aprovado por (06) seis votos a favor e (02) dois 
contra dos Vereadores Ademir Maciel Costa e Evandro Alcantara, 
sendo nada mais a tratar quando eram (18:25), dezoito horas e vinte e 
cinco minutos, o Presidente Eliel da Silva  agradeceu a presença dos 
Colegas e presentes e convidou os para a próxima Sessão Ordinária 
no dia (23) vinte e três de abril quinta-feira, no mesmo local e horário e 
declarou encerrada a presente Sessão.  
 
 
   

 


