
    
 
      Ata nº 036/2018 
 
Às dezenove horas do dia vinte e seis 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, 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 Gentil Gaspar da Silva, 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 034/2018 
do Diretor de Departamento de Esporte que convida para prestigiar a 
Final e fazer entrega de premiação da 3º Edição do campeonato Rei da 
Bocha, lido o Oficio nº 035/2018, do Diretor do Departamento de 
Esporte que convida para prestigiar a Final e Fazer entrega de 
premiação do Campeonato Municipal de  Futsal 2018 – Categorias 
Masculino Força Livre e Veteranos e Categoria Firmino, lido a 
mensagem e justificativa e a seguir posto em 3º e ultima votação o 
Projeto de Lei nº 033/2018, que Autoriza o Poder Executivo a proceder 
o desmembramento, afetação e incorporação de uma área de terras e 
dá outras providências, aprovado por unanimidade, lido a mensagem e 
justificativa e a seguir posto em 3º e ultima votação o Projeto de Lei nº 
034/2018, que Altera Plano Plurianual – PPA para o Exercício 
Financeiro de 2019; Lei de Diretrizes Orçamentária 2019, e Autoriza a 
Abertura de Crédito Adicional Suplementar na lei Orçamentária Anual 
para 2019,  aprovado por unanimidade, lido a mensagem e justificativa 
do Projeto de Lei nº, 035/2018, 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 035/2018, 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 035/2018, que 
Altera Plano Plurianual – PPA para o Exercício Financeiro de 2019 a 
2021; Lei de Diretrizes Orçamentária 2019, e Autoriza a Abertura de 



Crédito Adicional Especial na lei Orçamentária Anual para 2019, e a 
seguir posto em 1º votação aprovado por unanimidade, lido a Moção de 
Aplausos e Reconhecimento nº 003/2018, Moção de Aplauso e 
Reconhecimento à equipe de Futsal feminino do Município de Sulina 
pela conquista do Primeiro lugar no JINSOP’S, dos Vereadores Pedro 
Inácio Horn, Waltercir Ernzen e Ademir Maciel Costa, lido a MOÇÃO DE 
CONGRATULAÇÃO nº 002/2018, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO ao 
PROERD – Programa Educacional de Resistência as Drogas e a 
Violência pelos 08 anos de atuação em nosso Município, dos 

Vereadores Waltercir Ernzen, José Willemborg e Nori Martins, o 
Presidente Waltercir Ernzen passou à Presidência ao Vice José 
Willemborg, posto em apreciação o Vereador Waltercir Ernzen 
Justificou e a seguir posto em votação aprovado por unanimidade, 
retornando à Presidência Waltercir Ernzen, lido a Moção nº 001/2018, 
dos Vereadores Cleiton Chiocheta, Adilson Hoffmann e Amilton de 
Araújo, Moção de Aplausos e congratulações aos atletas e técnico 
campões dos jogos Escolares representado o Colégio Nestor de Castro 
e Escola Valmir Kunz APAE de Sulina, a seguir foi entregue a Moção, 
primeiro ao Atleta José Carlos Damásio, campeão no arremesso de 
peso categoria ACD, segunda ao Atleta Jonas de Moura campeão no 
100 metros rasos da Categoria Síndrome de Down, em terceiro a equipe 
campeões do Futsal Masculino categoria ACD, representantes da 
APAE (Escola Valmir Kunz), em quarto a Atleta Elen Baldissera, 
campeã na macrorregional do Atletismo em Laranjeiras do Sul nos 200 
metros rasos, em quinto foi entregue a equipe as Campeãs no Futsal 
Feminino categoria B, representes do Colégio Estadual Nestor de 
Castro, essas entregues pelos Vereadores Cleiton Chiocheta, Adilson 
Hoffmann e Amilton de Araújo, sendo nada mais a tratar quando eram 
(19:55) dezenove horas cinqüenta e 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 
dezembro, segunda-feira, no mesmo local e horário e declarou 
encerrada a presente Sessão. 
 

 

   

 


