
 
 

      Ata nº 007/2017 
 
 As dezenove horas do dia vinte e sete 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 Pedro Inácio Horn, 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 
001/2017 - Controle Interno Alam Luiz Griebeler que encaminha 
documentação da Prestação de Contas Anual do exercício de 2016, lido 
a indicação nº 021/2017 do Vereador Amilton Araújo que pede junto ao 
Executivo Municipal a viabilidade que sejam trocadas as lâmpadas da 
Iluminação Pública da Comunidade de Sede Ouro, posto em apreciação 
o Vereador Amilton de Araújo justificou e a seguir posto em votação 
aprovado por unanimidade, lido a indicação nº 022/2017, do Vereador 
Adilson Hoffmann, que solicita junto ao Executivo Municipal a 
viabilidade que seja feito um quebra mola ou uma faixa elevada em 
frente ao Portão do Colégio Municipal Arnaldo Busato e outro em frente 
ao Colégio estadual Nestor de Castro e também se pinte as faixas de 
pedestres nas esquinas dos mesmos, é de suma importância aja vendo 
que se trata de Escolas que transitam crianças, posto em apreciação o 
Vereador Adilson Hoffmann justificou e a seguir posto em votação 
aprovado por unanimidade, lido a indicação nº 023/2017, dos 
Vereadores Cleiton Chiocheta e Nori Martins que sugerem  junto ao 
Executivo que determine ao setor competente da Prefeitura, um 
levantamento da necessita de construção de Abrigos de passageiros 
(estudantes) nas vias públicas pertencentes a esta municipalidade, 
inclusive, nas vias públicas estatuías, posto em apreciação o Vereador 
Cleiton Chiocheta justificou e a seguir posto em votação aprovado por 
unanimidade, lido a indicação nº 024/2017, dos Vereadores Cleiton 
Chiocheta e Nori Martins que solicita junto ao Executivo Municipal 
objetivando que seja vista a possibilidade através do Departamento 



 
 

Responsável de se fazer a contratação de um Maestro para dar aulas e 
ensaios de música para o Coral Municipal de Sulina, posto em 
apreciação o Vereador Cleiton Chiocheta justificou e a seguir posto em 
votação aprovado por unanimidade, lido a Moção de Aplausos nº 
01/2017, de todos os Vereadores, ao Senhor Avelino Rubi Erhart e sua 
esposa a Senhora Edite Erhart, posto em análise, após sugestões ficou 
decidido que serão homenageados que vieram no ano de 1.957, com 
uma futura homenagem, posto em 3º e ultima 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 3º e ultima votação o 
Projeto de Lei nº 013/2017, 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, o Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento 
Cleiton Chiocheta e o Presidente da Comissão da Justiça e Redação 
Pedro Inácio Horn leram os pareceres relativo ao Projeto de Lei nº 
014/2017, 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 014/2017, 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, e a seguir posto em 1º 
votação 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 (03) três de abril segunda-feira 
no mesmo local e horário e declarou encerrada a presente Sessão.  
 

 

   

 


