
 

 
 

 

      Ata nº 015/2017 
 
 As dezenove horas do dia vinte e dois de maio 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 a Indicação nº 
035/2017, dos Vereadores Adilson Hoffmann e Gentil Gaspar da Silva 
que solicitam junto ao Executivo Municipal a viabilidade que seja 
recuperadas e cascalhadas as seguintes estradas, da propriedade do 
Sr. Agnaldo e do Sr. Jorge de Lima, sendo que nessa precisasse fazer 
um bueiro, e também a estrada da entrada do Sr. Davi e do Sr. Dinoir, 
sendo que nessa também a necessidade de um bueiro, e também 
arrumar a estrada da Comunidade de Queixo D Anta até a divisa de 
Saudades do Iguaçu, passando na propriedade do Sr. Moacir da Rosa, 
e do Sr. Formigheri, e também a entrada do Sr. Isais Vasconcelos, e 
outra estrada que liga do asfalto até a propriedade do Sr. Sérgio 
Pinheiro, passando na propriedade do Sr. Clairton Zanin, posto em 
apreciação o Vereador Adilson Hoffmann justificou e a seguir posto em 
votação aprovado por unanimidade, lido a indicação nº 036/2017, do 
Vereador Cleiton Chiocheta que solicita junto ao Executivo Municipal 
providências no sentido de melhorias nas condições da estrada que dá 
acesso a propriedade do senhor Leonir Vogt na comunidade de Águas 
Termais, posto em apreciação o Vereador Cleiton justificou e a seguir 
posto em votação aprovado por unanimidade, lido a indicação nº 
037/2017, do Vereador Cleiton Chiocheta e Amilton de Araújo que 
solicitam junto ao Executivo Municipal a restauração da estrada rural da 
Comunidade de Linha Panorama até o limite das divisas municipais, 
posto em apreciação os Vereadores Cleiton Chiocheta e o Vereador 



 

 
 

 

Amilton de Araújo justificaram e a seguir posto em votação aprovado 
por unanimidade, posto em 3º e ultima votação o Projeto de Lei nº 
021/2017, que Institui Programa de Auxílio Transporte aos estudantes 
domiciliados no Município de Sulina e dá outras providências, 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 
023/2017, 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 023/2017, que 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a Contratar Operações de Crédito 
com a Agencia de Fomento do Paraná S.A. 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 Complementar nº 024/2017, 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 Complementar n º 024/2017, que Altera a Lei Complementar nº 
560/2009, que regula o tratamento diferenciado e favorecido a ser 
dispensado às microempresas e as empresas de pequeno porte no 
âmbito do Município, na conformidade das normas gerais previstas no 
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte 
instituído pela Lei Complementar  (Federal) nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006 e Lei Complementar (Federal) nº 128, de 19 de dezembro de 
2008, 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 025/2017, 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 025/2017 que autoriza o Executivo 
Municipal a realizar campanha através de sorteio de prêmios, como 
meio de auxiliar e melhorar a arrecadação de receitas municipais e dá 
outras providências, 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 
026/2017, 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 026/2017 que 
Institui o Diário Oficial dos Município do Paraná como veiculo oficial de 
comunicação dos atos normativos e administrativos do Município de 
Sulina, 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 (29) vinte e nove de maio segunda-feira no mesmo local 
e horário e declarou encerrada a presente Sessão.  
 

 

   

 


