
 
 

  

 

      Ata nº 001/2017 
 
 As dezessete horas e trinta minutos do dia dezesseis de fevereiro 
do ano de dois mil e dezessete, na sala de reuniões da Câmara 
Municipal de Vereadores de Sulina, reuniram-se os nobres Edis sob a 
proteção de Deus em Sessão Ordinária, os Vereadores Waltercir 
Ernzen, José Willemborg, Pedro Inácio Horn, Nori Martins, Ademir 
Maciel Costa, Amilton de Araujo, Adilson Hoffmann, Cleiton Chiocheta 
e Gentil Gaspar da Silva, presidiu os trabalhos da Sessão o Presidente 
Waltercir Ernzen, ás bênçãos foram invocadas através da leitura de um 
trecho Bíblico proferido pelo nobre Vereador Pedro Inácio Horn, 
conforme o expediente do dia e conformidade com o artigo 76 do 
Regimento Interno que versa sobre as Sessões Ordinárias que serão 
04 (quatro) por mês sendo que, tais dias bem como horários serão 
definidos no início de cada período Legislativo, por deliberação da 
maioria absoluta dos Vereadores, posto em deliberação sendo 
apresentada três sugestões, e a seguir posto em votação apresentando 
o seguinte resultado, no mesmo horário e dia que estava, obteve (03) 
três votos, dos Vereadores José Willemborg, Nori Martins e Waltercir 
Ernzen, horário da (13;30) treze horas e trinta minutos a qualquer dia 
com um voto do Vereador Pedro Inácio Horn e no Horário das (19;00) 
dezenove horas na segundas-feiras com (05) votos, sendo dos 
Vereadores Ademir Maciel Costa, Amilton de Araújo, Adilson Hoffmann, 
Cleiton Chiocheta e Gentil Gaspar da Silva, sendo assim ficou definido 
que as Sessões Ordinária serão nas segundas-feiras as (19:00) 
dezenove horas, lido o Oficio nº 010/2017 da Acamsop  que convida 
todos os Vereadores para uma reunião dia 23 de fevereiro, lido o Oficio 
nº21/2017-DC e mensagem e justificativa do Executivo Municipal que 
encaminha o Projeto de Lei nº 10/2017, que abre Crédito Adicional 
Especial no orçamento do Município de Sulina para o Exercício 
Financeiro de 2017, 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 a Indicação nº 01/2017, do Vereador Cleiton Chiocheta que indica 



 
 

junto ao Executivo Municipal que viabilize através do departamento 
competente, a construção de rampas de acesso ao espaço destinado a 
travessia de pedestres na ponte da Avenida Tapajós assim como que 
sejam adequadas as grades de proteção de acordo com padrões de 
segurança vigentes, posto em apreciação o Vereador Cleiton Chiocheta 
justificou e a seguir posto em votação aprovado por unanimidade, lido a 
indicação nº 02/2017, do Vereador Cleiton Chiocheta que solicita junto 
ao Executivo Municipal providências urgentes no sentido de tapar o 
buraco existente no calçamento que liga a cidade a comunidade de 
Águas Termais, localizado este na curva anterior a entrada do Saltinho 
em frente a antiga estrada de acesso a comunidade do Areião, posto 
em apreciação o Vereador Cleiton Chiocheta justiçou e a seguir posto 
em votação aprovado por unanimidade, lido a Indicação nº 03/2017, do 
Vereador Cleiton Chiocheta que pede ao Poder Executivo Municipal 
para que determine ao setor competente da Prefeitura, a realização de 
estudo e providencias junto ao departamento responsável pela Rodovia 
PR-158 no sentido de implantar redutor de velocidade tipo lombada na 
Comunidade de Queixo Da Anta nas proximidades da Igreja Assembléia 
de Deus, com devidas sinalizações do limite de velocidade, atendendo 
a justa reivindicação dos moradores da Comunidade, é que solicitamos 
a construção desta lombada, posto em apreciação o Vereador Cleiton 
Chiocheta justificou e a seguir posto em votação aprovado por 
unanimidade, na palavra livre foi cantado os parabéns paras os 
Vereadores Gentil Gaspar da Silva que aniversariou no dia 07/02 e 
Adilson Hoffmann no ultimo dia 14/02, sendo nada mais a tratar quando 
eram (18:30) dezoito horas e trinta minutos o Presidente Waltercir 
Ernzen agradeceu a presença dos Colegas e presentes e convidou os 
próxima Sessão Ordinária no dia (20) vinte de fevereiro segunda-feira 
no mesmo local ás (19:00) dezenove horas e declarou encerrada a 
presente Sessão.  
 

 

   

 


