
 
 

  

 

      Ata nº 002/2017 
 
 As dezenove horas do dia vinte 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 Ademir Maciel Costa, 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 foi lido o Oficio nº 46/2017 
do Executivo Municipal que encaminha a resposta do Oficio nº 
017/2017, que encaminhou a Indicação nº 01/2017, do Vereador Cleiton 
Chiocheta, lido o Oficio nº 47/2017 do Executivo Municipal que 
encaminha a resposta do Oficio nº 018/2017, que encaminhou a 
Indicação nº 02/2017, do Vereador Cleiton Chiocheta, lido o Oficio nº 
048/2017, do Executivo Municipal que encaminha a resposta do Oficio 
nº 019/2017, que encaminhou a Indicação nº 03/2017, do Vereador 
Cleiton Chiocheta, lido o Convite para participar do Festival, I Música 
Sulina no dia 25/02, lido o convite para participar do Lançamento do 
Programa A União Faz a Vida no Município de Sulina no dia 23/02, lido 
o Oficio nº 090/2017, da Assembléia Legislativa do Estado do Paraná, 
lido a indicação nº 04/2017, do Vereador Gentil Gaspar da Silva que 
pede ao Executivo Municipal a viabilidade de ser instado uma Academia 
Ar Livre na Comunidade de Queixo D Anta, posto em apreciação e a 
seguir posto em votação aprovado por unanimidade, lido a Indicação nº 
06/2017, do Vereador Cleiton Chiocheta que indica junto ao Executivo 
Municipal a realização de estudo e busque viabilizar através do 
departamento competente, a instalação de Câmaras de 
segurança/vigilância em pontos estratégicos da Cidade de Sulina, posto 
em apreciação o Vereador Cleiton Chiocheta justificou e a seguir posto 
em votação aprovado por unanimidade, lido a indicação nº 07/2017, do 
Vereador Cleiton Chiocheta que solicita junto ao Executivo Municipal, 



 
 

restauração de trechos do Calçamento que liga a cidade de Sulina a 
Comunidade de Vila Paraíso até o Limite de divisas municipais, 
existindo alguns pontos de maior criticidade, posto em apreciação o 
Vereador Cleiton Chiocheta justiçou e a seguir posto em votação 
aprovado por unanimidade, lido a Indicação nº 08/2017, do Vereador 
Cleiton Chiocheta que pede ao Poder Executivo Municipal a viabilidade 
através do departamento competente, reparos nas ruas Dom Pedro I 
trecho entre o Clube do Vovô até a propriedade do Senhor Adão Haito, 
como também na rua Geraldo Meireles trecho de onde termina obras 
de pedras poliédricas até o término da rua citada, posto em apreciação 
o Vereador Cleiton Chiocheta justificou e a seguir posto em votação 
aprovado por unanimidade, lido o Projeto de Resolução nº 004/2017, da 
Câmara Municipal que concede Progressão Funcional por merecimento 
aos Servidores Públicos Municipais, por terem preenchidos os 
requisitos legais de conformidade com a legislação vigente, posto em 
votação aprovado por unanimidade, o Presidente da Comissão de 
Finanças e Orçamento Cleiton Chiocheta e o Presidente da Comissão 
de Justiça Redação Pedro Inácio Horn leram os pareceres relativo ao 
Projeto de Lei nº 010/2017, 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 
010/2017, que Abre Crédito Adicional Especial no Orçamento do 
Município de Sulina para o Exercício Financeiro de 2.017, e a seguir 
posto em 1º votação aprovado por unanimidade, sendo nada mais a 
tratar quando eram (20:05) vinte horas e cinco minutos o Presidente 
Waltercir Ernzen agradeceu a presença dos Colegas e presentes e 
convidou os para próxima Sessão Ordinária no dia (1º) primeiro de 
março quarta-feira no mesmo local e horário e declarou encerrada a 
presente Sessão.  
 

 

   

 


