
 
    Ata nº 006/2018 
 
Ás dezoito horas do dia quinze de agosto 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 
Extraordinária, os Vereadores Waltercir Ernzen, José Willemborg, 
Pedro Inácio Horn, Nori Martins, Amilton de Araújo, Cleiton Chiocheta, 
e Gentil Gaspar da Silva, 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 023/2018, que Altera dispositivos da Lei 
nº 971/2018 que dispõe sobre o Programa de Auxilio Transporte aos 
estudantes domiciliados no Município de Sulina e dá outras 
providências, aprovado por unanimidade, posto em 2º votação o 
Projeto de Lei nº 024/2018, que Altera dispositivos da Lei nº 371/2005, 
que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Sulina e dá outras providências, com a emenda Supressiva, aprovado 
por unanimidade, posto em 2º votação o Projeto de Lei nº 025/2018, 
que  Dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração da Lei 
Orçamentária para o Exercício de 2019, e dá outras providências, 
aprovado por unanimidade, posto em 2º votação o Projeto de Lei nº 
026/2018, 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 (18:15) dezoito e horas e quinze minutos o Presidente Waltercir 
Ernzen agradeceu a presença dos Colegas e presentes e convidou-os 
para a próxima Sessão Ordinária no dia (20) vinte de agosto, segunda-
feira, no mesmo no mesmo local e as dezenove horas e declarou 
encerrada a presente Sessão. 

 

 

 

 

 

 

 

  


