
    
 
      Ata nº 021/2022 
 
Às dezoito horas do dia três de agosto do ano de dois mil e vinte e 
dois, 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, Almir Maciel 
Costa, Evandro Alcantara, Edith Dencher, Ariel Junior Lorini, Donizete 
Marques, Jurandir Siqueira, Lindomar Gaspar da Silva e Pedro Inácio 
Horn, presidiu os trabalhos da Sessão o Presidente Waltercir Ernzen, 
ás bênçãos foram invocadas através da leitura de um trecho Bíblico 
proferido pelo nobre Vereador Jurandir Siqueira, 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 o Presidente da 
Comissão de Finanças e Orçamento Evandro Alcantara leu o parecer 
da Comissão relativo ao Projeto de Lei nº 023/2022, onde deram o 
parecer favorável, o Presidente da Comissão de Justiça e Redação 
Ariel Junior Lorini leu o parecer  relativo ao Projeto de Lei nº 023/2022, 
onde deram o parecer favorável, posto em apreciação o parecer da 
Comissão de Finanças e Orçamento e a seguir posto 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 023/2022, que 
Institui o Programa Municipal de Pagamento por Serviço Ambientais – 
PMPSA de Sulina Pr e dá outras providências, e a seguir posto em 1º 
votação aprovado por unanimidade, lido o Oficio nº 016/2022-DCONV 
e mensagem e justificativa do Executivo Municipal que encaminha o 
Projeto de Lei nº 022/2022, Dispõe sobre as diretrizes para a 
elaboração da Lei orçamentária para o exercício de 2023, e dá outras 
providências, e a seguir encaminhado para as Comissões de Finanças 
e Orçamento e Justiça e Redação para darem os pareceres, lido o 
Oficio nº 086/2022 ADM - GRC e mensagem e justificativa do 
Executivo Municipal que encaminha o Projeto de Lei nº 024/2022, que 
Dispõe sobre a Permissão de Uso de Bem Móvel Municipal à 
Associação dos Produtores Rurais do Vale do Iguaçu, da Linha Sede 
Ouro e à Associação de Agricultores Três fronteiras de Linha Queixo 
da Anta, Município de Sulina PR e dá outras providências, e a seguir 
encaminhado para as Comissões de Finanças e Orçamento e Justiça 
e Redação para darem os pareceres, sendo nada mais a tratar quando 



eram (18:35) dezoito horas e trinta e cinco minutos o Presidente 
Waltercir Ernzen agradeceu a presença dos Colegas e presentes e 
convidou os para próxima Sessão Ordinária no dia (10) dez de agosto, 
quarta-feira, no mesmo local e horário e declarou encerrada a 
presente Sessão. 
 

 

   

 


