
 
 

      Ata nº 020/2017 
 
 As dezenove horas do dia vinte e seis 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 Cleiton Chiocheta, 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 
044/2017, do Vereador Cleiton Chiocheta que solicita junto ao Executivo 
Municipal para que dentro de suas prerrogativas administrativas 
viabilize EPIs (Equipamentos de Proteção Individuas) aos Funcionários 
Públicos que executem funções que podem gerar riscos à saúde, assim 
como, as devidas orientações sobre a utilização correta dos mesmos, 
posto em apreciação o Vereador Cleiton Chiocheta justificou e a seguir 
posto em votação aprovado por unanimidade, lido a indicação nº 
045/2017, do Vereador Cleiton Chiocheta que solicita junto ao Executivo 
Municipal, a restauração da Estrada rural da Comunidade de Linha 
Areião até o Limite das divisas municipais, posto em apreciação o 
Vereador Cleiton Chiocheta justificou e a seguir posto em votação 
aprovado por unanimidade, lido o Projeto de Resolução nº 005/2017, 
que reajusta os vencimentos dos Servidores da Câmara Municipal para 
Exercício Financeiro de 2017, posto em apreciação e a seguir em 
votação aprovado por unanimidade, posto em 3º e ultima votação 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, aprovado por 
unanimidade, posto em 3º e ultima votação 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, 
aprovado por unanimidade, posto em 3º e ultima votação 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, aprovado por unanimidade, posto em 3º e ultima 
votação 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, 
aprovado por unanimidade, sendo nada mais a tratar quando eram 
(19:35) dezenove horas e trinta e cinco minutos o Presidente Waltercir 
Ernzen agradeceu a presença dos Colegas e presentes e convidou os 
para próxima Sessão Ordinária no dia (07) sete de agosto segunda-feira 
no mesmo local e horário ou em caráter extraordinária a qualquer tempo 
e declarou encerrada a presente Sessão.  
 

 

   

 


