
 

 
 
      Ata nº 036/2015 
 
 As dezessete horas e trinta minutos do dia vinte e seis de 
novembro  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 Ari Pedro 
Lorini, 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 o Oficio nº 44/2015-DC e mensagem e justificativa do 
Executivo Municipal que encaminha o Projeto de Lei nº 41/2015, que 
Dispõe sobre o Sistema  de Controle Interno Municipal, cria a Unidade 
de Controle Interno do Município de Sulina, Estado do Paraná e dá 
outras providências, e a seguir encaminhado para as Comissões de 
Finanças e Orçamento e Justiça e Redação para darem os pareceres, 
lido o Oficio nº 47/2015-DJ e mensagem e justificativa do Executivo 
Municipal que encaminha o Projeto de Lei nº 042/2015, que Autoriza o 
Poder Executivo Municipal a receber em Doação sem ônus Imóvel, 
sem benfeitorias, de Lindaura Aparecida Karling da Silva, Wilson Santi 
e Irene Felber Santi e dá outras providências, e a seguir encaminhado 
para as Comissões de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação 
para darem os pareceres, lido o Oficio nº 65/2015-DC e mensagem e 
justificativa do Executivo Municipal que encaminha o Projeto de Lei nº 
43/2015, que Altera PPA/LDO/LOA para o Exercício Financeiro de 
2015  e autoriza o Executivo Municipal a Abrir Crédito Adicional 
Suplementar, em virtude de ser de regime urgência urgentíssima posto 
em votação o regime 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 49/20105-DJ e 
mensagem e justificativa do Executivo Municipal que encaminha o 
Projeto de Lei nº 044/2015, que Estabelece como opção para 



 

pagamento de precatórios vencidos e não pagos e adoção de regime 
especial, previsto no inciso I do parágrafo1º do art. 97 do ADCT, pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, conforme modulação de efeitos em 
Questão de Ordem nas Adis 4.357 e 4.425, em virtude de ser de 
regime de urgência posto em votação o regime 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 64/2015 – DC e mensagem e justificativa do Executivo 
Municipal que encaminha o Projeto de Lei nº 045/2015, que Altera 
PPA/LDO/LOA para o Exercício Financeiro de 2015 e autoriza o 
Executivo Municipal a Abrir Crédito Adicional Suplementar, em virtude 
de ser de regime de urgência urgentíssima 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 para darem os pareceres, posto em 2º votação o Projeto 
de Lei nº 39/2015, que Altera PPA/LDO/LOA para o Exercício 
Financeiro de 2015, e autoriza o Executivo Municipal a Abrir Crédito 
Adicional Suplementar, aprovado por unanimidade, posto em 2º 
votação o Projeto de Lei nº 040/2015,  que Altera Plano Plurianual – 
PPA para 2016 e 2017, Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO para 
2016 e Lei Orçamentária Anual  LOA para o Exercício Financeiro de 
2016, através da abertura de Crédito Adicional Suplementar e Especial 
aprovado por unanimidade, o Presidente da Comissão de Finanças e 
Orçamento Pedro Inácio Horn e a Presidente da Comissão de Justiça 
e Redação Adelaide Erhart Pereira da Costa leram os pareceres 
relativo ao Projeto de Lei Complementar nº 038/2015, onde deram os 
pareceres desfavoráveis, posto em apreciação o parecer da Comissão 
de Finanças e Orçamento e a seguir em votação aprovado por (07) 
sete votos a favor e uma abstenção do Vereador Evandro Alcantara, 
posto em apreciação o parecer da Comissão Justiça e Redação e a 
seguir em votação aprovado por (07) sete votos a favor e uma 
abstenção do Vereador Evandro Alcantara, posto em apreciação o 
Projeto de Lei Complementar nº 038/2015, que Altera dispositivos da 
Lei Complementar nº 586/2009, que dispõe sobre normas relativas à 
utilização do espaço e o bem estar público do Município de Sulina – 
Código de Posturas e dá outras providências e a seguir em posto 1º 
votação rejeitado por (07) sete votos e uma abstenção do Vereador 



 

Evandro Alcantara, portando foi rejeitado, o Presidente Eliel da Silva 
suspendeu a Sessão por (05) cinco minutos para as Comissões 
apresentarem os pareceres relativo aos Projetos de Leis nºs 041/2015, 
042/2015, 043/2015, 044/2015 e 045/2015, após reaberta a Sessão o 
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento Pedro Inácio Horn 
e a Presidente a Presidente da Comissão de Justiça e Redação 
Adelaide Erhart Pereira da Costa leram os pareceres relativo ao 
Projeto de Lei nº 41/2015, onde deram o parecer favorável, 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 
041/2015, e a seguir posto em 1º votação aprovado por unanimidade, 
o Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento Pedro Inácio 
Horn e a Presidente da Comissão de Justiça e Redação Adelaide 
Erhart Pereira da Costa leram os pareceres relativo ao Projeto de Lei 
nº 042/2015, 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 
042/2015, e a seguir posto em 1º votação aprovado por unanimidade, 
o Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento Pedro Inácio 
Horn e a Presidente da Comissão de Justiça e Redação Adelaide 
Erhart Pereira da Costa leram os pareceres relativo ao Projeto de Lei 
nº 043/2015, 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 
43/2015, e a seguir posto em 1º votação aprovado por unanimidade, o 
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento Pedro Inácio Horn 
e a Presidente da Comissão de Justiça e Redação Adelaide Erhart 
Pereira da Costa leram os pareceres relativo ao Projeto de Lei nº 
044/2015, onde deram os pareceres favoráveis, posto em apreciação 
o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento e 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 044/2015, e a 
seguir posto em 1º votação aprovador por unanimidade, o Presidente 
da Comissão de Finanças e Orçamento Pedro Inácio Horn e a 
Presidente da Comissão de Justiça e Redação Adelaide Erhart Pereira 
da Costa leram os pareceres relativo ao Projeto de Lei nº 045/2015, 
onde deram os pareceres favoráveis, posto em apreciação o parecer 
da Comissão de Finanças 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 045/2015, e a seguir  posto em 1º 
votação aprovado por unanimidade, 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 a próxima  Sessão Ordinária no dia (03) três de dezembro quinta-
feira, no mesmo local e horário e declarou encerrada a presente 
Sessão.  
 
 
   

 


