
 
    Ata nº 003/2021 
 
Ás dezoitos horas do dia treze de janeiro do ano de dois mil e vinte e 
um, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Vereadores de 
Sulina, reuniram-se os nobres Edis sob a proteção de Deus em 
Sessão Extraordinária, os Vereadores Waltercir Ernzen, Almir Maciel 
Costa, Ariel Junior Lorini, Donizete Marques, Edith Dencher, Evandro 
Alcantara, Jurandir Siqueira, Lindomar Gaspar da Silva e Pedro Inácio 
Horn, presidiu os trabalhos da Sessão o Presidente Waltercir Ernzen, 
á convite o secretário leu a ata da Sessão anterior e após lido e posto 
em votação aprovado por unanimidade, conforme expediente do dia 
foi lido o Requerimento do Vereador Almir Maciel Costa que requer a 
retirada de pauta do Projeto de Lei nº 001/2021, posto em apreciação 
e a seguir em votação desaprovado por (07) sete votos contra e (01)  
um a favor do Vereador Almir Maciel Costa, posto em 2º e ultima 
votação o Projeto de Lei nº 001/2021 que, Autoriza o Executivo 
Municipal a baixar/alienar e/ou dar em Dação em pagamento Bens 
Móveis do Patrimônio Público Municipal e dá outras providências, 
aprovado por unanimidade, posto em 2º e ultima votação o Projeto de 
Lei nº 002/2021 que Dispõe sobre a Permissão de uso de bem móvel 
e imóvel Municipal à Associação dos Pequenos Produtores Rurais de 
Linha Capivara, da Linha Capivara e altera dispositivo da Lei Municipal 
1.011/2019 e dá outras providências, aprovado por unanimidade, 
posto em 2º e ultima votação o Projeto de Lei nº 003/2021 que 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder em forma de comodato 
bem Móvel, e dá outras providências, aprovado por unanimidade, 
posto em 2º votação e ultima votação o Projeto de Lei nº 004/2021 que 
dispõe sobre a Permissão de uso de bem Móvel Municipal à 
Associação Sulinense dos Produtores de Silagem e dá outras 
providências, aprovado por unanimidade, posto em 2º e ultima votação 
o Projeto de Lei nº 005/2020 que Autoriza o Chefe do Poder Executivo 
Municipal a outorgar Permissão de Uso de Imóvel de propriedade do 
Município de Sulina à Maria Luirde Gonçalves, aprovado por 
unanimidade,  posto em 2º votação e ultima votação o Projeto de Lei 
nº 006/2021 que Autoriza o Chefe do Poder Executivo a conceder 
reposição na remuneração dos Servidores do Município de Sulina e dá 
outras providências, aprovado por unanimidade, posto em 2º e ultima 
votação o Projeto de Resolução nº 002/2021, Revisão geral anual da 
remuneração dos Servidores da Câmara Municipal de Sulina e dá 



outras providências, aprovado por unanimidade, sendo nada mais a 
tratar quando eram (18:20) dezoito horas e vinte minutos o Presidente 
Waltercir Ernzen agradeceu a presença dos Colegas e presentes  e 
declarou encerrada a presente Sessão. 

 

 

 

 

 

 

 

  


