
    
 
      Ata nº 010/2018 
 
 Às dezenove horas do dia vinte e três de abril 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 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 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 009/2018 – DC e mensagem e 
justificativa do Executivo Municipal que encaminha o Projeto de Lei nº 
017/2018, que Altera PPA/LDO/LOA para o Exercício Financeiro de 
2018 e autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Especial, 
em virtude de ser de regime de urgência e em 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 a indicação nº 009/2018, dos 
Vereadores Cleiton Chiocheta e Adilson Hoffmann  que solicitam junto 
ao Executivo a viabilidade que através do órgão competente da 
municipalidade sejam executados serviços de restauração na estrada 
da Comunidade de Linha Paca, Município de Sulina, posto em 
aprercição o Vereador Cheiton Chiocheta  justificou da mesma forma o 
Vereador Adilson Hoffmann justificou e ainda acrecentou em relação a 
Indicação do Vereador Amilton de Araújo apresentado na Sessão 
anterior reforçando que se faça até as margens do alagado, e a seguir 
posto em votação aprovado por unnaimidade, lido a indicação nº 
010/2018, dos Vereadores Cleiton Chiocheta e Adilson Hoffmann que 
solicitam ao Poder Executivo Municipal a restauração da estrada rural 
da Comunidade da Barra do Erva, trecho entre a Comunidade e a 
propriedade do Senhor Flávio Lenz, e a seguir 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 Inacio Horn leram os pareceres relativo ao Projeto de 
Lei nº 016/2018, 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 016/2018, que 
Autoriza o Executivo Municipal a baixar/alienar e/ou dar em Dação em 
pagamento Bens Móveis do Patrimônio Público Municipal  e dá outras 
providências, e a seguir posto em 1º votação aprovado por 
unanimidade, sendo nada mais a tratar quando eram (19:35) dezenove 
horas e trinta cinco minutos o Presidente Waltercir Ernzen agradeceu a 
presença dos Colegas e presentes e convidou os para próxima Sessão 
Ordinária no dia (27) vinte e sete de abril, sexta-feira, no mesmo local e 
as (18:00) dezoito horas e declarou encerrada a presente Sessão.  
 

 

   

 


