
 

    Ata nº 002/2017 

 

As dezessete horas e trinta minutos do dia seis de janeiro do ano de 

dois mil e dezessete, na sala de reuniões da Câmara Municipal de 

Vereadores reuniram-se os nobres Edis sob a proteção de Deus em 

Sessão Extraordinária, os Vereadores Waltercir Ernzen, José 

Willemborg, Pedro Inácio Horn, Nori Martins, Ademir Maciel 

Costa, Cleiton Chiocheta, Adilson Hoffmann e Amilton de Araújo, 

presidiu os trabalhos da Sessão o Presidente Waltercir Ernzen, 

conforme a convocação feita pelo Executivo Municipal através do 

Oficio nº 003/2017-RH-GRC pelo Oficio nº 03/2017, da Câmara 

Municipal foi Lido o Oficio nº 01/2017-DJ e mensagem e 

justificativa do Executivo Municipal que encaminha o Projeto de Lei 

nº 01/2017, que Autoriza o Chefe do Poder Executivo a efetuar 

pagamento de abono aos Servidores Públicos, inclusive inativos, 

pensionistas e comissionados, que recebem menos que o salário 

mínino nacional e dá outras providências, em virtude de ser de 

regime de urgência urgentíssima e 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, lido o Oficio nº002/2017-DJ e 

mensagem e justificativa do Executivo Municipal que encaminha o 

Projeto de Lei nº 02/2017, que Institui o auxilio-alimerntação aos 

Servidores Públicos Municipais ativos, efetivos e comissionados, da 

Prefeitura Municipal de Sulina e dá outras providências, em virtude 

de ser de regime de urgência urgentíssima e caráter extraordinário 

posto em votação o regime aprovado por unanimidade, e a seguir 

encaminhado para as Comissão de Finanças e Orçamento e Justiça e 

Redação para darem os pareceres, lido o Oficio nº 03/2017-DC e 

mensagem e justificativa do Executivo Municipal que encaminha o 

Projeto de Lei nº 03/2017, que abre Credito Adicional Especial no 

Orçamento do Município de Sulina para o Exercício financeiro de 

2.017, em virtude de ser de regime de urgência urgentíssima e 

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, 

lido o Oficio nº 001/2017-RH e mensagem e justificativa do 

Executivo Municipal que encaminha o Projeto de Lei nº 004/2017 

que dispõe sobre a alteração do inciso 2º e inciso 3º do Artigo 15 da 

Lei Municipal 867/2015 que versa sobre o Sistema de controle 

Interno Municipal de Sulina, Estado do Paraná e dá outras 

providências, em virtude de ser de regime de urgência urgentíssima 

e 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 os pareceres, lido o 

Oficio nº 002/2017-RH-GRC e mensagem e Justificativa do 

Executivo Municipal que encaminha o Projeto de Lei nº 005/2017 

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 urgentíssima e 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, o Presidente Waltercir Ernzen suspendeu a sessão por 

(10) dez minutos para as Comissões apresentarem os pareceres 

relativo aos Projetos de Leis nºs 01/2017, 02/2017, 03/2017, 

04/2017 e 05/2017, após reaberta a Sessão o Presidente da Comissão 

de Finanças e Orçamento Cleiton Chiocheta e o Presidente da 

Comissão de Justiça e Redação Pedro Inácio Horn leram os 

pareceres relativo ao Projeto de lei nº 01/2017, 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 01/2017, e a seguir posto em 1º 

votação aprovado por unanimidade, o Presidente da Comissão de 

Finanças e Orçamento Cleiton Chiocheta e o Presidente da 

Comissão de Justiça e Redação Pedro Inácio Horn leram os 

pareceres relativo ao Projeto de Lei nº 02/2017, onde deram os 



pareceres favoráveis, posto em apreciação o parecer da Comissão de 

Finanças e Orçamento e a seguir em votação provado 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 02/2017, e a seguir posto em 1º 

votação aprovado por unanimidade, o Presidente da Comissão de 

Finanças e Orçamento Cleiton Chiocheta e o Presidente da 

Comissão de Justiça e Redação Pedro Inácio Horn leram os 

pareceres relativo ao Projeto de Lei nº 03/2017, 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 03/2017, e a seguir posto posto 

em 1º votação aprovado por unanimidade, o Presidente  da 

Comissão de Finanças e Orçamento Cleiton Chiocheta e o 

Presidente da Comissão justiça e Redação Pedro Inácio Horn leram 

os pareceres relativo ao Projeto de Lei nº 04/2017, 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 04/2017, e a seguir posto em 1º 

votação aprovado por unanimidade, o Presidente da Comissão de 

Finanças e Orçamento Cleiton Chiocheta e o Presidente da 

Comissão de Justiça e Redação Pedro Inácio Horn leram os 

pareceres relativo ao Projeto de Lei nº 05/2017, 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 05/2017, a seguir posto em 1º 

votação aprovado por unanimidade, sendo nada mais a tratar quando 

eram (18:30) dezoito horas trinta minutos o Presidente Waltercir 

Ernzen agradeceu a presença dos Colegas e Presentes e convidou-os 



para a próxima Sessão Extraordinária no dia (09) nove de janeiro, 

segunda feira, no mesmo local e horário e declarou encerrada a 

presente Sessão. 

 

 

 

 

 

  


