
 
 

      Ata nº 023/2017 
 
 As dezenove horas do dia vinte e um  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, Ademir Maciel Costa, Nori Martins, 
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 
048/2017, do Vereador Cleiton Chiocheta que indica junto ao Executivo 
Municipal, sugerindo a aquisição de uma Mini-carregadeira equipada 
com vassoura hidráulica recolhedora, garfo palet, concha e braço para 
escavação, posto em apreciação o Vereador Cleiton Chiocheta 
justificou e a seguir posto em votação aprovado por unanimidade, lido a 
indicação nº 050/2017, dos Vereadores Waltercir Ernzen, Ademir Maciel 
Costa, Pedro Inácio Horn, Nori Martins e José Willemborg, que solicitam 
junto ao Executivo Municipal  para que seja constituída uma Comissão 
de funcionários do Executivo do Setor responsável, para que façam uma 
vistoria nas estradas municipais e secundárias do nosso interior, com 
objetivo de ser apurado e levantado os reais estados de conservação, 
bem como para ser apurado quais estão em estado mais precário e 
necessitam de consertos antes que outras para, após, ser seguindo 
todo um cronograma para atender todos o munícipes e usuários pela 
precariedade e necessidade de reformas, posto em apreciação o 
Vereador Pedro Inácio Horn justificou e a seguir posto em votação 
aprovado por unanimidade, lido a indicação nº 051/2017, dos 
Vereadores Waltercir Ernzen, Ademir Maciel Costa, Pedro Inácio Horn, 
José Willemborg e Nori Martins, que solicitam junto ao Executivo 
Municipal para que seja constituída uma comissão de funcionários do 
executivo do setor responsável, para que façam uma vistoria em nossa 
cidade e comunidades do interior com objetivo de ser apurado todas as 
necessidades de fazer e de consertar bueiros e afins, calçadas e meios 
fios, posto em apreciação e a seguir posto em votação aprovado por 



 
 

unanimidade, lido o requerimento nº 006/2017, dos Vereadores 
Waltercir Ernzen, Ademir Maciel Costa, Pedro Inácio Horn, Nori Martins 
e José Willemborg, que requerem junto ao Executivo Municipal no 
sentido de sejam construídas paredes e dois banheiros (masculino e 
feminino) no Ginásio de esportes existentes na Comunidade de Queixo 
D `Anta, posto em apreciação os Vereadores Ademir Maciel Costa e 
Waltercir Ernzen justificaram e a seguir em votação aprovado por 
unanimidade, posto em 2º votação o Projeto de Lei nº 022/2017, que 
dispõe sobre a organização, funcionamento e atuação do Conselho 
Tutelar do Município de Sulina, aprovado por unanimidade, posto em 2º 
votação o Projeto de Lei nº 032/2017, que aprova o Loteamento 
Residencial Parque das Águas do Imóvel Lote nº 122-A, da Gleba nº 06, 
situado no Quadro Urbano das Águas Termais do Município de Sulina, 
Matricula nº 5310, aprovado por unanimidade, posto em 2º votação o 
Projeto de Lei nº 034/2017 que Altera PPA/LDO/LOA para o Exercício 
Financeiro de 2017 e autoriza o Executivo Municipal a Abrir Crédito 
Adicional Especial e Suplementar no Orçamento do Município de Sulina 
para o Exercício Financeiro de 2017, aprovado por unanimidade, o 
Presidente da Comissão de Justiça e Redação Pedro Inácio Horn leu o 
parecer relativo a  Proposição nº 01/2017, onde deram o parecer 
favorável, posto em apreciação o parecer da Comissão de Justiça e 
Redação e a seguir posto em votação aprovado por unanimidade, posto 
em apreciação a Proposição nº 001/2017, que Institui a Semana de 
Atenção a Saúde dos Idosos do Município de Sulina, 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 033/2017, 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 033/2017, que Dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração da 
Lei Orçamentária para o Exercício de 2018, 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 035/2017, 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 posto em votação aprovado por unanimidade, posto 
em apreciação o Projeto de Lei nº 035/2017, que dispõe sobre o 
Conselho Municipal de Alimentação Escolar – CAE e revoga as 
disposições em contrário 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 (28) vinte e oito de agosto segunda-feira no mesmo 
local e horário e declarou encerrada a presente Sessão.  
 

 

   

 


