
    
 
      Ata nº 016/2018 
 
 Às dezenove horas do dia quatro de junho 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, Adilson Hoffmann, Nori Martins, Ademir Maciel Costa, 
Amilton de Araujo, 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 Amilton de Araujo, 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 lido o Convite para 
participar da Audiencia Pública da Aprovação do Plano de Ação e 
Investimento, lido a Indicação nº 017/2018, do Vereador Cleiton 
Chiocheta que pede ao Executivo Municipal a viabilidade que seja 
encaminhado  expediente indicatório a secretaria de Viação e Obras, 
para que realize ou gestione junto ao órgão competente a poda de uma 
árvore do canteiro central da Avenida Iguaçu, frente à CRESOL e 
Lanchonete Lorini. posto em apreciação o Vereador Cleiton Chiocheta 
justificou e a seguir posto em votação aprovado por unanimidade, lido a 
Indicação nº 018/2018, dos Vereadores Cleiton Chiocheta e Nori 
Martins que solicitam junto ao Executivo Municipal na medida do 
possivel, viabilizar gravação em áudio e video e trasmitir em tempo real 
meios tecnológicos disponiveis, através de acesso à rede soial, 
inclusive no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal, todo 
processo licitatório realizado, excluem-se os processos licitatórios por 
meio de pregões eletrônicos na inernet e por compra direta, 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 018/2018, que Altera PPA/LDO/LOA para o Exercício 
Financeiro de 2018 e autoriza o Executivo Municipal a Abrir Crédito 
Adicional Especial, aprovado por unanimidade, sendo nada mais a tratar 
quando eram (19:25) dezenove horas e vinte e cinco minutos o 
Presidente Waltercir Ernzen agradeceu a presença dos Colegas e 
presentes e convidou os para próxima Sessão Ordinária no dia (11) 
onze de junho, segunda-feira, no mesmo local e horário e declarou 
encerrada a presente Sessão.  


