
 
 

      Ata nº 035/2017 
 
 As dezenove horas do dia treze de novembro 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, Cleiton Chiocheta e Gentil Gaspar da Silva, foi registrada a 
ausência do Vereador Adilson Hoffmann 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 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 o Oficio nº 049/2017- DJ e 
mensagem e justificativa do Executivo Municipal que encaminha o 
Projeto de Lei nº 049/2017, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a 
concessão de direito real de uso do imóvel que especifica à empresa 
Laticínios Bela Vista Ltda, 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 050/2017 e  mensagem e justificativa do 
Executivo Municipal que encaminha o Projeto de Lei nº 050/2017, que 
Altera dispositivos da Lei Complementar nº 584/2009 – Código 
Tributário Municipal, com as alterações posteriores e dá outras 
providências, 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 045/2017 – DC e mensagem e justificativa do Executivo Municipal 
que encaminha o Projeto de Lei nº 051/2017, que Altera Plano 
Plurianual – PPA para o Exercício Financeiro de 2018, Lei de Diretrizes 
Orçamentária e Lei Orçamentária anual para 2018, e a seguir 
encaminhado para as Comissões de Finanças e Orçamento e Justiça e 
Redação para darem os pareceres, lido o Convite da Secretaria 
Municipal de Saúde Adelaide Erhart Pereira da Costa para participar de 
um importante evento no dia 17 de novembro, sobre o tema do mês, 



 
 

novembro azul, lido o Projeto de Lei nº 002/2017 do Vereador Cleiton 
Chiocheta que declara a Associação dos Pescadores Amadores de 
Sulina (APAS) de Utilidade Pública do Município, e a seguir 
encaminhado para as Comissão Justiça e Redação para darem o 
parecer, lido a indicação nº 062/2017, do Vereador Cleiton Chiocheta 
que solicita junto ao Executivo Municipal a viabilidade e instalação de 
uma Academia ao Ar Livre em terreno do Município no Portal de entrada 
em frente a Câmara de Vereadores, posto em apreciação o Vereador 
Cleiton Chiocheta justificou e a seguir posto em 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 
047/2017, 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 047/2017 que 
Altera PPA/LDO/LOA para o Exercício Financeiro de 2017 e autoriza o 
Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Especial e Suplementar, e 
a seguir posto em 1º votação aprovado por unanimidade, o Presidente 
Comissão de Finanças e Orçamento Cleiton Chiocheta e o Presidente 
da Comissão Justiça e Redação Pedro Inácio Horn leram os pareceres 
relativo ao Projeto de Lei nº 048/2017, 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 a e seguir em 
votação aprovado por unanimidade, posto em apreciação o Projeto de 
Lei nº 048/2017, que altera o Plano Plurianual para os Exercícios de 
2017 a 2021; Lei de Diretrizes Orçamentária a Lei Orçamentária para 
2018, e a seguir posto em 1º votação aprovado por unanimidade, em 
virtude do Projeto de Lei nº 049/2017, ser de regime de urgência 
urgentíssima e caráter extraordinário o Presidente Waltercir Ernzen 
suspendeu a Sessão por (10) dez minutos para as Comissões 
apresentarem os pareceres, após reaberta a Sessão 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 049/2017, 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 049/2017, Autoriza o Poder Executivo a 
efetuar a concessão de direito real de uso de imóvel que especifica à 
empresa Laticínios Bela Vista Ltda, e a seguir posto em 1º votação 
aprovado por unanimidade, na palavra livre foi cantado os parabéns 
para o Vereador Pedro Inácio Horn que aniversária no dia 14/11, sendo 
nada mais a tratar quando eram (19:55) dezenove horas e cinqüenta e 
cinco minutos o Presidente Waltercir Ernzen agradeceu a presença dos 
Colegas e presentes e convidou os para uma Sessão Extraordinária no 
dia (16) dezesseis de novembro quinta-feira, em virtude dos Projetos de 
Leis nsº 047/2017, 048/2017 e 049/2017 no mesmo local e horário e 
declarou encerrada a presente Sessão.  
 

 

   

 


