
    
 
      Ata nº 021/2018 
 
 Às dezenove horas do dia treze 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 
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 022/2018 
e mensagem e justificativa do Executivo Municipal que encaminha o 
Projeto de Lei nº 027/2018, que Ratifica a aprovação do Loteamento 
Parque das Águas do Imóvel Lote nº 122-A da Gleba nº 06, situado no 
Quadro Urbano das Águas Termais do Município de Sulina, Matricula nº 
5310, e a seguir encaminhado para as Comissões de Finanças e 
Orçamento e Justiça e Redação para darem os pareceres, lido o Oficio 
nº 05/2018 da 312º JSM Junta de Serviço Militar que convida para 
Solenidade de Entrega de CDIs – Certificado de Dispensa de 
Incorporação e Juramento a Bandeira, no dia 17 de agosto, lido a 
indicação nº 021/2018, dos Vereadores Cleiton Chiocheta e Gentil 
Gaspar da Silva que solicitam junto ao Executivo Municipal que seja 
feito um estudo de viabilidade e se possível ofertado as Comunidades 
de Queixo da Anta, Alto Alegre e Linha Jardim a Internet gratuita do 
Município, posto em apreciação o Vereador Cleiton Chiocheta justificou 
e a seguir posto em votação aprovado por unanimidade, lido a Indicação 
nº 022/2018, dos Vereadores Gentil Gaspar da Silva e Cleiton 
Chiocheta que solicitam junto Executivo Municipal a restauração da 
estrada rural que liga a cidade até a antiga Casa Familiar Rural, 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 Inácio Horn leram os pareceres relativo ao 
Projeto de Lei nº 023/2018, 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 
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, e a seguir posto em 1º 
votação aprovado por unanimidade, o Presidente da Comissão de 
Justiça e Redação Pedro Inácio Horn leu a Emenda Supressiva ao 
Projeto de Lei nº 024/2018, artigo 48, Inciso II, o Presidente da 
Comissão de Finanças e Orçamento Cleiton Chiocheta e o  Presidente 
da Comissão de Justiça e Redação Pedro Inácio Horn leram os 
pareceres relativo ao Projeto de Lei nº 024/2018, onde deram os 
pareceres favoraveis, posto em apreciação a Emenda Supressiva, e a 
seguir em votação aprovado por unanimidade, 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 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, e 
a seguir posto em 1º votação com Emenda Supressiva  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 
025/2018, 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 025/2018,  que  
Dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração da Lei Orçamentária para 
o Exercício de 2019, 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 026/2018, 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 
026/2018, que Altera PPA/LDO/LOA para o Exercício Financeiro de 
2018 e autoriza o Executivo Municipal a Abrir Crédito Adicional Especial, 



e a seguir posto em 1º votação aprovado por unanimidade, sendo nada 
mais a tratar quando eram (19:50) dezenove horas e cinqüenta minutos 
o Presidente Waltercir Ernzen agradeceu a presença dos Colegas e 
presentes e convidou os para uma Sessão Extraordinária no dia (15) 
quinze de agosto, quarta-feira, em virtude dos Projetos de Leis nsº 
023/2018, 024/2018, 025/2018 e 026/2018 no mesmo local e ás dezoito 
horas e declarou encerrada a presente Sessão. 
 

 

   

 


