
 
 

 

      Ata nº 021/2017 
 
 As dezenove horas do dia sete de agosto 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 e Gentil Gaspar da Silva, foi registrada a ausência do 
Vereador Cleiton Chiocheta por força maior, presidiu os trabalhos da 
Sessão o Presidente Waltercir Ernzen, ás bênçãos foram invocadas 
através da leitura de um trecho Bíblico proferido pelo nobre Vereador 
Gentil Gaspar da Silva, 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 01/2017 do Secretário 
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente Amarildo Fabiane que 
convida para participar de reunião e palestras com agricultores 
produtores de Leite, lido o Edital nº 004/2017 do Executivo Municipal 
que convida para apresentação e discussão da Lei de Diretrizes 
Orçamentária – LDO para o exercício de 2018, lido o Oficio nº 015/2017 
- AJ e mensagem e justificativa do Executivo Municipal que encaminha 
o Projeto de Lei nº 022/2017, que Dispõe sobre a organização 
funcionamento e atuação do Conselho Tutelar do Município de Sulina, 
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 o Oficio nº 041/2017 - 
DJ e mensagem e justificativa do Executivo Municipal que encaminha o 
Projeto de Lei nº 032/2017, que Aprovava o Loteamento Residencial 
Parque das Águas do Imóvel nº 122-A, da Gleba nº 06, situado no 
Quadro Urbano das Águas Termais do Município de Sulina, Matricula nº 
5310,  e a seguir encaminhado para as Comissões de Finanças e 
Orçamento e Justiça e Redação para darem os pareceres, lido o Oficio 
nº 024/20017-DC e mensagem e justificativa do Executivo Municipal 
que encaminha o Projeto de nº 34/2017, que Altera PPA/LDO/LOA para 
o Exercício Financeiro de 2017 e autoriza o Executivo Municipal a Abrir 
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de Sulina para o Exercício Financeiro de 2017, e a seguir encaminhado 
para as Comissões de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação para 
darem os pareceres, lido o convite da Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Sulina para a Semana Nacional da Pessoa com 
Deficiência Intelectual, lido o Convite do 5º Comandante Regional de 
Policia Militar, lido a indicação nº 049/2017, do Vereador Gentil Gaspar 
da Silva que pede junto ao Executivo Municipal a viabilidade que seja 
recuperada a estrada da Linha Nova, passando na propriedade do Sr. 
Francisco Pires, Dari Gibmaier até a fazenda do Sr. Claucides 
Alcantara, posto em apreciação, e a seguir posto em votação aprovado 
por unanimidade, sendo nada mais a tratar quando eram (19:45) 
dezenove horas e quarenta e cinco minutos o Presidente Waltercir 
Ernzen agradeceu a presença dos Colegas e presentes e convidou os 
para próxima Sessão Ordinária no dia (14) quatorze de agosto segunda-
feira no mesmo local e horário e declarou encerrada a presente Sessão.  
 

 

   

 


