
    
 
      Ata nº 030/2018 
 
 Às dezenove horas do dia quinze de outubro 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 
Convite da Secretaria Municipal da Saúde para participar do Outubro 
Rosa, mês dedicado a Saúde da Mulher, e encontro no dia 19 de 
outubro, posto em 3º e ultima votação o Projeto de Lei nº  030/2018, 
que Altera Lei nº 373, de 09 de setembro de 2005, que dispõe sobre o 
Sistema de Classificação de Cargos, Carreira e Salários dos 
Servidores do Poder Executivo Municipal de Sulina e dá outras 
providências, 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 028/2018, 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 028/2018, que Dispõe sobre a Lei Orçamentária 
Anual, Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro 
de 2019, e dá outras  providências, e a seguir posto em 1º votação 
aprovado por unanimidade, sendo nada mais a tratar quando eram 
(19:35) dezenove horas trinta cinco minutos o Presidente Waltercir 
Ernzen agradeceu a presença dos Colegas e presentes e convidou os 
para próxima Sessão Ordinária no dia (22) vinte e dois de outubro, 
segunda-feira, no mesmo local e horário e declarou encerrada a 
presente Sessão. 
 


