
 
 

  

 

      Ata nº 026/2017 
 
 As dezenove horas do dia onze de setembro 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 Amilton de Araújo, 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 031/2017 
DC do Executivo Municipal que convida para apresentação e discussão 
da Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício de 2018, lido o Oficio 
nº 016/2017 – SMPS da secretária Municipal de Promoção Social, 
Marilene Maria Karling Horn que convida para participarem dos 
Encontros do Projeto Social Bela Vida com a Terceira idade, realizados 
quinzenalmente no Centro de Eventos a partir das treze horas trinta 
minutos e também dos almoços quando realizados, lido o Oficio nº 
0312017 – DC e mensagem e justificativa do Executivo Municipal que 
encaminha o Projeto de Lei nº 040/2017, 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 de 2017, 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 055/2017 do Vereador Cleiton Chiocheta 
que indica junto ao Executivo Municipal com cópia ao departamento de 
Recursos Humanos solicitando aos mesmos estudos de viabilidade e 
possibilidade de que seja ofertado um Plano de Saúde a todos os 
Servidores Municipais, posto em apreciação o Vereador Cleiton 
Chiocheta justificou e a seguir posto em votação aprovado por 
unanimidade, posto em 2º votação o Projeto de Lei nº 036/2017, que 



 
 

Autoriza o Executivo Municipal a Baixar/alienar e/ou dar em dação em 
pagamento bens Móveis do Patrimônio Público Municipal 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 (18) 
dezoito de setembro segunda-feira no mesmo local e horário e declarou 
encerrada a presente Sessão.  
 

 

   

 


