
 
 

      Ata nº 003/2017 
 
 As dezenove horas do dia primeiro de março 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 Adilson Hoffmann, á convite o secretario leu a ata da 
Sessão anterior e após lido e posto em votação aprovado por 
unanimidade, conforme o expediente do dia o Presidente Waltercir 
Ernzen que conforme a primeira Sessão Ordinário que foi alterado o 
horário da Sessão, pediu para os nobres colegas para ver como fazer 
com as horas extras ou folga dos funcionários da Câmara, após 
deliberação o Vereador Ademir Maciel Costa pediu prazo para a 
próxima Sessão,o que foi acatado, foi lido o requerimento nº 01/20107, 
do Vereador Waltercir Ernzen que solicita junto ao Executivo Municipal 
que seja recuperada e cascalhada a estrada de Linha Baio, passando 
pelo Clube de Campo até a divisa do Município de São João, posto em 
apreciação e a seguir posto em votação aprovado por unanimidade, lido 
o requerimento nº 02/2017, do Vereador José Willemborg que solicita 
junto ao Executivo Municipal viabilidade que seja retirada uns três 
metros do canteiro central e também seja retirada uma árvore na 
Avenida Iguaçu, em frente a propriedade do Vereador Cleiton 
Chiocheta, posto em apreciação e a seguir posto em votação aprovado 
por unanimidade, lido a Indicação nº 09/2017, do Vereador Cleiton 
Chiocheta que indica junto ao Executivo Municipal a realizar estudo e 
providencias junto ao departamento responsável pela via citado abaixo 
no sentido de implantar redutor de velocidade tipo faixa elevada em 
frente ao Destacamento da Policia Militar na Avenida Iguaçu com 
devidas sinalizações de limite de velocidade, atendendo a justa 
reivindicação dos moradores da Região, pais de alunos e do Comando 
da Policia Militar, posto em apreciação o Vereador Cleiton Chiocheta 
justificou e a seguir posto em votação aprovado por unanimidade, posto 
em 2º votação o Projeto de Lei nº 010/2017, que Abre Crédito Adicional 



 
 

Especial no Orçamento do Município de Sulina para o Exercício 
Financeiro de 2.017, aprovado por unanimidade, sendo nada mais a 
tratar quando eram (19:40) dezenove horas e quarenta minutos o 
Presidente Waltercir Ernzen agradeceu a presença dos Colegas e 
presentes e convidou os para próxima Sessão Ordinária no dia (06) seis 
de março segunda-feira no mesmo local e horário e declarou encerrada 
a presente Sessão.  
 

 

   

 


