
 
 

 

      Ata nº 029/2017 
 
 As dezenove horas do dia dois de outubro 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, Amilton de Araujo, Adilson Hoffmann e Cleiton 
Chiocheta, presidiu os trabalhos da Sessão o Presidente Waltercir 
Ernzen, ás bênçãos foram invocadas através da leitura de um trecho 
Bíblico proferido pelo nobre Vereador José Willemborg, 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 036/2017 – DC e mensagem e justificativa do Executivo 
Municipal que encaminha o Projeto de Lei nº 043/2017, que Altera 
PPA/LDO/LOA para o Exercício Financeiro de 2017, Cria e Inclui Fontes 
de Recursos e autoriza o Executivo Municipal a Abrir Crédito Adicional 
Suplementar no Orçamento do Município de Sulina para o Exercício 
Financeiro 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, posto em 3º e ultima votação o Projeto de Lei nº 037/2017, 
que regulamenta a discrição de Funções dos cargos dos Servidores 
efetivos, Emprego Público e comissionados, fixa número de vagas e 
quadro de cargos do Poder Executivo Municipal de Sulina e dá outras 
providências, aprovado com (04) quatro votos a favor e (02) dois contra 
dos Vereadores, Adilson Hoffmann e Amilton de Araujo, posto em 3º e 
ultima votação o Projeto de Lei Complementar nº 038/2017, que Altera 
o artigo 270 da Lei Complementar nº 584/2009 de 18 de dezembro 
2009, que institui o Código Tributário do Município de Sulina e seus 
anexos, aprovado por unanimidade, posto em 3º e ultima votação o 
Projeto de Lei nº 039/2017, que Dispõe sobre o repasse de recurso 
financeiro, a titulo de contribuição, consignado no orçamento, para as 
entidades de representação dos Municípios do Sudoeste e do Estado 
do Paraná,  aprovado por unanimidade, posto em 3º e ultima votação 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 Financeiro de 2017, aprovado por unanimidade, posto em 2º 
votação o Projeto de Lei nº 041/2017, que Altera PPA/LDO/LOA para o 
Exercício Financeiro de 2017, Cria Fonte de Recursos 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, sendo nada mais a tratar quando 
eram (19:30) dezenove horas e trinta minutos o Presidente Waltercir 
Ernzen agradeceu a presença dos Colegas e presentes e convidou os 
para próxima Sessão Ordinária no dia (09) nove de outubro segunda-
feira no mesmo local e horário e declarou encerrada a presente Sessão.  
 

 

   

 


