
 
 

       Ata nº 019/2017 
 
 As dezenove horas do dia dezenove de junho 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 Adilson Hoffmann, 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 
023/2017-DC e mensagem e justificativa do Executivo Municipal que 
encaminha o Projeto de lei nº 030/2017, que  Altera PPA/LDO/LOA para 
o Exercício Financeiro de 2017 e autoriza o Executivo Municipal a Abrir 
Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Sulina 
para o Exercício de 2017, e a seguir encaminhado para as Comissões 
de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação para darem os 
pareceres,  lido o Oficio nº 026/2017 RH-CRC e mensagem e 
justificativa do Executivo Municipal que encaminha o Projeto de Lei nº 
029/2017, que Autoriza o Chefe do Poder Executivo a corrigir a 
remuneração dos Servidores do Município de Sulina e, alterar o artigo 
61 da Lei nº 373/2005 e dá outras providências, em virtude de ser de 
regime de urgência urgentíssima e 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 a indicação nº 042/2017, do Vereador Cleiton 
Chiocheta que solicita junto ao Executivo Municipal que determine junto 
ao setor competente que proceda a limpeza e melhorias nos bueiros 
localizados na Rua Saldanha Marinho esquina com a Rua Santos 
Dumont em frente á loja do Jaime, posto em apreciação o Vereador 
Cleiton Chiocheta justificou e a seguir posto em votação aprovado por 
unanimidade, lido a indicação nº 043/2017, do Vereador Cleiton 
Chiocheta que solicita junto ao Executivo Municipal, com cópia ao 
Departamento de Engenharia, solicitando aos mesmos estudos de 
viabilidade e possibilidade de que seja retirado o canteiro central da Rua 



 
 

Castelo Branco trecho entre a “Ponte Baixa” e a Avenida Iguaçu, posto 
em apreciação o Vereador Cleiton Chiocheta justificou e a seguir posto 
em votação aprovado por unanimidade, posto em 3º e ultima votação o 
projeto de Lei nº 027/2017, que Altera PPA/LDO/LOA para o Exercício 
Financeiro de 2017 e autoriza o Executivo Municipal a Abrir Crédito 
Adicional Especial no Orçamento do Município de Sulina para o 
Exercício Financeiro de 2017, aprovado por unanimidade, posto em 2º 
votação o Projeto de Lei nº 011/2017, que  dispõe sobre o Plano 
Plurianual para o período 2018/2021, 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 028/2017, 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 028/2017, que autoriza o Executivo 
Municipal a efetuar a Abertura de Crédito Adicional Suplementar no 
Orçamento do Município de Sulina – Paraná, para o Exercício de 2017, 
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 029/2017, 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 029/2017, que Altera Lei nº 373, de 09 
de setembro de 2005, que dispõe sobre o Sistema de Classificação de 
Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Poder Executivo 
Municipal de Sulina e dá outras providências, e a seguir posto em 1º 
votação aprovado por unanimidade, o Presidente Waltercir Ernzen 
suspendeu a Sessão por (05) cinco minutos para as Comissões 
apresentarem os pareceres relativo ao Projeto de Lei nº 030/2017, e 
031/2017, após reaberta a Sessão 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 030/2017, 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 
030/2017, que Altera PPA/LDO/LOA para o Exercício Financeiro de 
2017 e autoriza o Executivo Municipal a Abrir Crédito Adicional 
Suplementar no Orçamento do Município de Sulina para o Exercício 
Financeiro de 2017, 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 
031/2017, 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 031/2017, que 
Autoriza o Chefe do Poder Executivo a corrigir a remuneração dos 
Servidores do Município de Sulina, e, alterar o artigo 61 da Lei nº 
373/2005 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 uma Sessão Extraordinária no dia (22) vinte e dois de 
junho quinta-feira no mesmo local e ás (18:00) dezoito horas  e declarou 
encerrada a presente Sessão.  
 

 

   

 


