
 
 

 

      Ata nº 006/2017 
 
 As dezenove horas do dia vinte 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 José Willemborg, 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 004/2017, 
da Secretária da Agricultura e Meio Ambiente Amarildo Fabiane que 
convida para reunião referente a conservação de solo em micro bacias, 
lido o Oficio 04/2017- AJ e mensagem e justificativa do Executivo 
Municipal que encaminha o Projeto de Lei nº 14/2017, que autoriza o 
Chefe do Poder Executivo Municipal a implantar no município o 
programa de fortalecimento da agricultura, pecuária & outros, o 
programa patrulha agrícola e inseminação artificial através da prestação 
de serviços, e dá outras providências, em virtude de ser de regime de 
urgência urgentíssima e em 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 156/2017 do Presidente do Conselho 
tutelar João Atanagildo de Oliveira que informa a troca de Presidente 
desse Conselho, lido o Oficio nº 045/2017, da Câmara Municipal de 
Sulina que em nome de todos os Vereadores encaminha o Oficio ao Sr. 
Fernando Xavier Ferreira, Presidente da Companhia Paranaense de 
Energia – COPEL, lido o requerimento nº 04/2017, do Vereador Adilson 
Hoffmann que pede ao Poder Executivo Municipal a viabilidade que seja 
feita uma ajuda de custo para as pequenas e micro empresas que já 
estão instaladas em nosso Município ou que venham se estabelecer no 
mesmo, ajudando com aluguel ou que seja oferecidos espaços 
custeados pelo Município para dar suporte as mesmas, posto em 
apreciação o Vereador Adilson Hoffmann justificou e a seguir posto em 



 
 

votação aprovado por unanimidade, lido a indicação nº 019/2017, do 
Vereador Cleiton Chiocheta que solicita junto ao Executivo providências 
no sentido de reformar o bueiro na entrada da propriedade do Senhor 
Adelino Parizoto e Família na Comunidade de Linha Areião, posto em 
apreciação o Vereador Cleiton Chiocheta justificou e a seguir posto em 
votação aprovado por unanimidade, lido a indicação nº 020/2017, do 
Vereador Cleiton Chiocheta que solicita junto ao Executivo Municipal 
objetivando a realização de obras de pavimentação da Rua Tiradentes, 
trecho entre as ruas União da Vitória e Rua Geraldo Meirelles, 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 012/2017, que dispõe sobre a alteração do Artigo 3º da Lei 
Municipal 184/97 que institui o Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Rural – CONDER, aprovado por unanimidade, posto em 2º votação 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, 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 (27) vinte e sete de março segunda-feira no mesmo 
local e horário e declarou encerrada a presente Sessão.  
 

 

   

 


