
    
 
      Ata nº 023/2018 
 
 Às dezenove horas do dia vinte e sete 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 Ademir Maciel Costa, 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 
convite da Secretaria Municipal de Saúde e Administração Municipal de 
Sulina para participar do Agiosto Azul, lido a Indicação nº 023/2018, dos 
Vereadores Cleiton Chiocheta, Adilson Hoffmann e Gentil Gaspar da 
Silva, que o Poder Executivo realize através do departamento 
competente adequações do calçamento existente na Vila Rica, 
principalmente nas esquinas, no intuito de melhorar a trafegabilidade, 
assim como que se estude a possibilidade de que seja realizado um 
recape asfáltico na mesma via, posto em apreciação  e a seguir em 
votação aprovado por unanimidade, posto em 2º votação  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, 
aprovado por unanimidade, na palavra livre foi cantado os parabéns 
para o Vereador Ademir Maciel Costa que aniversaria no dia de hoje, 
sendo nada mais a tratar quando eram (19:25) dezenove horas e vinte 
cinco minutos o Presidente Waltercir Ernzen agradeceu a presença dos 
Colegas e presentes e convidou os para próxima Sessão Ordinária no 
dia (03) três de setembro, segunda-feira, no mesmo local e horário  e 
declarou encerrada a presente Sessão. 
 

 

   

 


