
    
 
      Ata nº 013/2018 
 
 Às dezenove horas do dia quatorze de maio 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 012/2018-
DC e mensagem e justificativa do Executivo Municipal que encaminha 
o Projeto de Lei nº 018/2018, que Altera PPA/LDO/LOA para o Exercício 
Financeiro de 2018, e autoriza o Executivo Municipal a Abrir Crédito 
Adicional Especial, e a seguir encaminhado para as Comissões de 
Finanças e Orçamento e Justiça e Redação para darem os pareceres, 
lido o Oficio nº 014/2018, do Secretário da Educação, Cultura e 
Esportes que convida para prestigiar a Abertura dos Jogos Escolares 
do Paraná, Fase Regional, Nucleo de Pato Branco, no dia 18 de maio 
de 2018, com inicio as 19:30 horas, lido a Indicação nº 012/2018, do 
Vereador Cleiton Chiocheta que solicita que  seja 
encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal Paulo Horn, no sentido de se viabilizar a implantação 
de um Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina 
do Trabalho – SESMT  e CIPA (Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes), visando ampliar as ações de SST (Saúde e segurança no 
Trabalho). posto em apreciação o Vereador Cleiton Chiocheta justificou 
e a seguir posto em votação aprovado por unanimidade, posto em 3º e 
ultima votação 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, aprovado por unanimidade, na palavra 
foi cantado os parabéns para o Vereador Nori Martins que aniverara no 
dia 15/05, sendo nada mais a tratar quando eram (19:35) dezenove 
horas e trinta e cinco minutos o Presidente Waltercir Ernzen agradeceu 
a presença dos Colegas e presentes e convidou os para próxima 



Sessão Ordinária no dia (21) vinte e um de maio segunda-feira, no 
mesmo local e horário e declarou encerrada a presente Sessão.  
 

 

   

 


