
 
 

      Ata nº 005/2017 
 
 As dezenove horas do dia treze 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 Gentil Gaspar da Silva, 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 requerimento nº 
03/2017, do Vereador Nori Martins que solicita junto ao Executivo 
Municipal que seja construído uma ponte no Rio Areão, na divisa da 
propriedade do Sr. Laurindo Baldissera e Amélia Bertoti, na 
Comunidade de Linha Areão, posto em apreciação o Vereador Nori 
Martins justificou e a seguir posto em votação aprovado por 
unanimidade, lido a indicação nº 015/20107, do Vereador Cleiton 
Chiocheta que pede ao Executivo que realize estudo e busque viabilizar 
a criação através dos departamentos competentes em parceria com 
entidades do setor no município da feira do Produtor Rural e Artesanato 
de Sulina sendo realizada na Praça municipal, posto em apreciação o 
Vereador Cleiton Chiocheta justificou e a seguir posto em votação 
aprovado por unanimidade, lido a indicação nº 016/2017, dos 
Vereadores Cleiton Chiocheta e Pedro Inácio Horn que solicitam junto 
ao Executivo Municipal estudo de local e viabilize a construção de um 
campo de Futebol Society com grama sintética e iluminação no 
Município, posto em apreciação os Vereadores Cleiton Chiocheta e o 
Pedro Inácio Horn justificaram e a seguir posto em votação aprovado 
por unanimidade, lido a Indicação nº 017/2017, dos Vereadores Cleiton 
Chiocheta e Pedro Inácio Horn que indicam junto ao Executivo 
Municipal, estudo e providências no sentido que seja feita a 
terraplanagem para construção de um campo de futebol suíço na 
Comunidade das Águas Termais, posto em apreciação os Vereadores 
Cleiton Chiocheta e Pedro Inácio Horn justificaram e a seguir posto em 
votação aprovado por unanimidade, lido a Indicação nº 018/2017, do 



 
 

Vereador José Willemborg que indica junto ao Executivo Municipal a 
viabilidade que seja construído dois pontos de ônibus, na Comunidade 
de Sede Ouro, um na antiga entrada do Sr, Osmar Tasch e outro na 
propriedade do Sr, Claudinei Pacheco, na entrada da propriedade do 
Sr. Arthur Hertmann, posto em apreciação o Vereador José Willemborg 
justiçou e a seguir posto em 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 Lei nº 012/2017, 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 012/2017, que dispõe sobre a alteração 
do Artigo 3º da Lei Municipal 184/97 que institui o Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Rural – CONDER, 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 13/2017, onde deram os pareceres favoráveis, posto em 
apreciação o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento e a seguir 
posto em votação aprovado por unanimidade, posto em apreciação o 
parecer da Comissão de Justiça e Redação e a seguir posto em votação 
aprovado por unanimidade, posto em apreciação o Projeto de Lei nº 
13/2017, que Autoriza o Executivo Municipal a baixar/alienar e/ou dar 
em Dação em pagamento Bens Móveis do Patrimônio Público Municipal 
e dá outras providências, e a seguir posto em 1º votação aprovado por 
unanimidade, sendo nada mais a tratar quando eram (19:55) dezenove 
horas e cinqüenta e cinco minutos o Presidente Waltercir Ernzen 
agradeceu a presença dos Colegas e presentes e convidou os para 
próxima Sessão Ordinária no dia (20) vinte de março segunda-feira no 
mesmo local e horário e declarou encerrada a presente Sessão.  
 

 

   

 


