
  
 
      Ata nº 039/2017 
 
 As dezenove horas do dia onze de dezembro 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 
Araújo, 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 
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 o oficio nº 031/2017, do Assessor de Esportes 
para prestigiar e fazer entrega de premiação dos Campeonatos de 
Futsal nas Categorias Força Livre, Veteranos e Feminino nos dias 12 e 
14, lido o Oficio nº IBGE/2017 nº 0002 – 2017, lido a Indicação nº 
064/2017, dos Vereadores Cleiton Chiocheta e Nori Martins que 
solicitam junto ao Poder Executivo Municipal com cópia para o 
Departamento de Engenharia,solicitando para que seja feita uma 
revisão das bocas de lobo na Avenida Iguaçu nas proximidades da 
Delegacia e em frente a Associação Sulinense de Idosos, posto em 
apreciação os Vereadores Cleiton Chiocheta e Nori Martins justificaram 
e a seguir posto em votação aprovado por unanimidade, lido a Indicação 
nº 065/2017, dos Vereadores Cleiton Chiocheta e Adilson Hoffmann que 
seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor Paulo Horn, 
Prefeito Municipal solicitando implantação de exaustores de ar no 
Ginásio de Esportes Municipal, posto em apreciação os Vereadores 
Cleiton Chiocheta e Adilson Hoffmann justificaram e a seguir posto em 
votação aprovado por unanimidade, lido a indicação nº 066/2017, do 
Verador Cleiton Chiocheta solicita que junto ao Executivo Municipal 
providências urgentes no sentido de que se faça manutenção do 
calçamento e bueiros da Avenida Iguaçu em ferente a propiedade do 
senhor Anselmo Scheneider e Giovane Basso, posto em apreciação o 
Vereador Cleiton Chiocheta justificou e a seguer posto em votação 
aprovado por unanimidade, lido a indicação nº 067/2017, dos 
Vereadores Cleiton Chiocheta e Nori Martins que solicitam junto ao 
Executivo Municipal reparos na Galeria pluvial existentes na 
Comunidade de Àguas Termais em ferente da propriedade do Senhor 



Renato Schacker, posto em apreciação os Vereadores Cleiton 
Chiocheta e Nori Martins justifcaram e a seguir posto em votação 
aprovado por unnaimidade, posto em 3º e ultima votação o Projeto de 
Lei nº 054/2017, que Dispõe sobre a alteração da Lei nº 911/2017, que 
autoriza a criação de cargos públicos temporários, sob regime jurídico 
administrativo, para o atendimento de necessidade temporária de 
excepcional interesse público da Secretária Municipal de Educação, nos 
termos do art. 37 IX da Constituição Federal e dá outras providências, 
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 (19) dezenove de fevereiro do 
ano de 2018, segunda-feira, ou em caráter extraordinário a qualquer 
momento, no mesmo local e horário e declarou encerrada a presente 
Sessão.  
 

 

   

 


