
    
 
      Ata nº 005/2018 
 
 Às dezenove horas do dia dezenove de março do ano de dois mil 
e dezoito, 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, 
Adilson Hoffmann, Cleiton Chiocheta e Gentil Gaspar da Silva, 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 016/2018 
– ADM GRC e mensagem e justificativa do Executivo Municipal que 
encaminha o Projeto de Lei nº 011/2018, que  Altera a Lei nº 725, de 30 
de março de 2012, que dispõe sobre a aprendizagem na Administração 
Pública direta de Sulina e dá outras providências, e a seguir 
encaminhado para as Comissões de Finanças e Orçamento e Justiça e 
Redação para darem os pareceres, lido o Oficio nº 006/2018, Dr. Dep. 
de Esportes para prestigiar e participar e fazer entrega da Premiação 
da XXVII Taça Iguaçu de Futebol de Campo 2018, lido a indicação nº 
006/2018, do Vereador Cleiton Chiocheta que solicita ao Prefeito 
Municipal de Sulina com cópia ao Secretário de Educação a seguinte 
solicitação: Construção de uma Creche no Município para atender 
crianças de 0 a 3 anos com estrutura adequada conforme normas pré-
estabelecidas, e a seguir posto em apreciação o Vereador Cleiton 
Chiocheta justificou e a seguir posto em votação aprovado por 
unanimidade, lido o requerimneto nº 003/2018, do Vereador Cleiton 
Chiocheta que solicita junto ao Prerfeito Municipal que o atendimento 
com Médico Pediatra seja realizado no mínimo 3 (três) vezes na 
semana no Posto de Saúde do Município, levando em consideração que 
hoje o mesmo é ofertado somente 1 (uma) vez semanal, posto em 
apreciação o Vereador Cleiton Chiocheta justificou e a seguir posto em 
votação aprovado por unanimidade, posto em 2º votação o Projeto de 
Lei nº 008/2018, que Altera o item III do artigo 1º, o Anexo I e Anexo II 
da Lei Municipal Nº 957/2017 de 14/12/2017, devido a extinção do 
Cargo de Provimento em Comissão de Assessor de Esportes, 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 
009/2018, 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 009/2018, 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 necessidades temporária de excepcional interesse 
público da Secretaria Municipal de Educação, nos termos do art. 37 IX 
da Constituição Federal e dá outras providências, e a seguir posto em 
1º votação 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 010/2018, 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  
010/2018, que Autoriza o Chefe do Poder Executivo a aumentar a 
remuneração dos Servidores do quadro do magistério Público Municipal 
de Sulina, adequando-o ao Piso Nacional do Magistério e dá outras 
providências, 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 próxima Sessão 
Ordinária no dia (26) vinte e seis de março, segunda-feira, no mesmo 
local e horário e declarou encerrada a presente Sessão.  
 

 

   

 


