
    
 
      Ata nº 033/2018 
 
 Às dezenove horas do dia cinco de novembro 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, 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 
Amilton de Araújo, 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 020/2018 - DC e mensagem e 
justificativa do Executivo Municipal que encaminha o Projeto de Lei nº 
032/2018, que  Altera PPA/LDO/LOA para o Exercício Financeiro de 
2018 e autoriza o Executivo Municipal a Abrir Crédito Adicional 
Especial e Suplementar, em virtude de ser de regime urgência e em 
caráter extraordinário posto em votação o regime aprovado por 
unanimidade, e a seguir encaminhado para as Comissões de Finanças 
e Orçamento e Justiça e Redação para darem os pareceres, Lido a 
Indicação nº 028/2018, do Vereador Cleiton Chiocheta que solicita 
providências, no sentido de melhorias nas condições da Avenida 
Iguaçu trecho acima da Rua Castelo Branco, posto em apreciação o 
Vereador Cleiton Chiocheta justificou e a seguir posto em votação 
aprovado por unanimidade, lido a Indicação nº 029/2018 dos 
Vereadores Cleiton Chiocheta e Adilson Hoffmann solicitam medidas 
no sentido de melhorar a segurança na quadra de jogos do Ginásio de 
esportes, posto em apreciação o Vereador Adilson Hoffmann justificou 
e a seguir posto em votação aprovado por unanimidade, na palavra 
livre foi cantado os parabéns para o Vereador Amilton de Araújo que 
aniversariou no ultimo dia (02) dois, e o Secretário Celso José 
Griebeler que aniversaria no dia (06) seis, sendo nada mais a tratar 
quando eram (19:35) dezenove horas e trinta cinco minutos o 
Presidente Waltercir Ernzen agradeceu a presença dos Colegas e 
presentes e convidou os para próxima Sessão Ordinária no dia (12) 
doze de novembro, segunda-feira, no mesmo local e horário e 
declarou encerrada a presente Sessão. 


