
 
    Ata nº 004/2018 
 
As dezenove horas do dia vinte e oito de fevereiro 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, Cleiton 
Chiocheta e Adilson Hoffmann, 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 na Sessão anterior  e 
expediente do dia foi posto em 2º votação o Projeto de Lei nº 
004/2018, que Dispõe sobre a Permissão de Uso de Bem Móvel 
Municipal á Associação dos Piscicultores Sulinenses e dá outras 
providências aprovado por unanimidade, posto em 2º votação o 
Projeto de Lei nº 005/2018, que Abre Crédito Adicional Especial no 
Orçamento do Município de Sulina para o Exercício Financeiro de 
2018, aprovado por unanimidade, posto em 2º votação o Projeto de 
Lei nº 006/2018, que Altera o artigo 1º, da Lei nº 713, de 02 de março 
de 2012, que dispõe sobre a criação de emprego públicos para 
contratação de pessoal para atender o programa de Saúde da Família, 
regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovado por 
unanimidade, o Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento 
Cleiton Chiocheta e o Presidente da Comissão de Justiça e Redação 
Pedro Inacio Horn leram os pareceres relativo ao Projeto de Lei nº 
007/2018, onde deram os pareceres favoraveis, 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 007/2018, que  
Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a outorgar Permissão 
de Uso de imóvel de propriedade do Município de Sulina à Renata 
Hoffmann - ME, e a seguir posto em 1º votação aprovado por 
unanimidade, sendo nada mais a tratar quando eram (19:20) 
dezenove horas e vinte minutos o Presidente Waltercir Ernzen 
agradeceu a presença dos Colegas e presentes e convidou-os para a 
próxima Sessão Ordinária no dia (05) cinco de março, segunda-feira, 
momento no mesmo local e horário e declarou encerrada a presente 
Sessão. 


