
 
    Ata nº 001/2018 
 
As dezenove horas do dia dez de janeiro do ano de dois mil e dezoito, 
na sala de reuniões da Câmara Municipal de Vereadores reuniram-se 
os nobres Edis sob a proteção de Deus em Sessão Extraordinária, os 
Vereadores Waltercir Ernzen, José Willemborg, Pedro Inácio Horn, 
Nori Martins, Ademir Maciel Costa, Amilton de Araújo, Cleiton 
Chiocheta, Adilson Hoffmann e Gentil Gaspar da Silva, presidiu os 
trabalhos da Sessão o Presidente Waltercir Ernzen, à convite o 
Secretario leu a ata da Sessão anterior e após lido e posto em votação 
aprovado por unanimidade, conforme a convocação feita pelo Oficio nº 
002/2018  e expediente do dia foi lido o Oficio nº 001/2018 – ADM – 
GRC e mensagem e justificativa do Executivo Municipal que 
encaminha  o Projeto de Lei nº 001/2018, que autoriza o Chefe do 
Poder Executivo a corrigir a remuneração dos Servidores do Município 
de Sulina e dá outras providências, em virtude de ser de regime de 
urgência urgentíssima e caráter extraordinária 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, 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 
001/2018, onde deram os pareceres favoráveis, posto em votação o 
parecer da Comissão de Finanças e Orçamento e a seguir posto 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 001/2018, e a 
seguir posto em 1º votação aprovado por unanimidade, lido o Oficio nº 
002/2018 – ADM – e mensagem e justificativa do Executivo Municipal 
que encaminha o Projeto de Lei nº 002/2018, que Autoriza o Chefe do 
Poder Executivo a reajustar o Subsidio dos Agentes Políticos do 
Município de Sulina e dá outras providências, em virtude de ser de 
regime de urgência urgentíssima e caráter extraordinário posto em 
votação aprovado por unanimidade e a seguir encaminhado para as 
Comissões de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação para darem 
os pareceres, 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 
002/2018, onde deram os pareceres favoráveis, posto em votação o 



Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento e a seguir posto 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 02/2018, e a 
seguir posto em 1º votação aprovado por unanimidade, lido o Oficio nº 
01/2018-DC e mensagem e justificativa do Executivo Municipal que 
encaminha  o Projeto de Lei nº 003/2018, que Altera Plano Plurianual 
– PPA para os Exercícios Financeiros de 2018 a 2021; Lei de 
Diretrizes Orçamentária 2018 e Autoriza a Abertura de Crédito 
Adicional Especial na Lei Orçamentária Anual para 2018, em virtude 
de ser de regime de urgência urgentíssima e caráter extraordinário 
posto em votação aprovado por unanimidade e a seguir encaminhado 
para as Comissões de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação 
para darem os pareceres, 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 003/2018, onde deram os pareceres favoráveis, posto em 
votação o Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento e a seguir 
posto 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 
003/2018, 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 a próxima Sessão 
Extraordinária no dia (15) quinze de janeiro, segunda-feira, no mesmo 
local e horário e declarou encerrada a presente Sessão. 

 

 

 

 

 

 

 

  


