
    
 
      Ata nº 029/2019 
 
Às dezoito horas e trinta minutos do dia nove de outubro do ano de 
dois mil e dezenove, 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 Cleiton Chiocheta, Ademir 
Maciel Costa, Amilton de Araújo, Nori Martins, Adilson Hoffmann, 
Pedro Inácio Horn, Waltercir Ernzen, José Willemborg e Gentil Gaspar 
da Silva, presidiu os trabalhos da Sessão o Presidente Cleiton 
Chiocheta, ás bênçãos foram invocadas através da leitura de um 
trecho Bíblico proferido pelo nobre Vereador Ademir Maciel Costa, 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 034/2019 – RH - GRC e mensagem e justificativa do 
Executivo Municipal que encaminha o Projeto de Lei nº 024/2019, 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, e a seguir encaminhado para as Comissões de Finanças 
e Orçamento e Justiça e Redação para darem os pareceres, posto em 
3º e ultima votação ao Projeto de Lei nº 022/2019, que Autoriza o 
Poder Executivo Municipal a Contratar Operações de Crédito com a 
Agência de Fomento do Paraná S. A. aprovado por unanimidade, o 
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento Ademir Maciel 
Costa leu o parecer da Comissão relativo ao Projeto de Lei nº 
021/2019, onde deram o parecer favorável, posto em discussão  e a 
seguir em votação aprovado por unanimidade, o Presidente da 
Comissão de Justiça e Redação Adilson Hoffmann leu o parecer da 
Comissão relativo ao Projeto de Lei nº 021/2019, onde deram o 
parecer favorável, posto em discussão e a seguir posto em votação 
aprovado por unanimidade, posto em discussão o Projeto de Lei nº 
021/2019, que Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual, Estima a 
Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2020, e dá 
outras providências, e a seguir posto em 1º votação aprovado por 
unanimidade, lido a indicação nº 024/2019, do Vereador Gentil Gaspar 
da Silva, que solicita junto ao Executivo Municipal a viabilidade que 
seja feito calçamento na Rua Geraldo Meirelles, em continuação da 
casa do Sr. Celso Paz da Silva, até o final da mesma, e também  a rua 
Santos Dumont que passa ao lado do campo, posto em discussão e a 



seguir em votação aprovado por unanimidade, lido a indicação nº 
025/2019, do Vereador Cleiton Chiocheta que solicita junto ao Prefeito 
Municipal, com cópia para a Secretária de Viação e Obras que através 
do órgão competente da municipalidade sejam executados serviços de 
limpeza no acostamento do trecho de calçamento para a comunidade 
de Águas Termais, posto em discussão e a seguir em votação 
aprovado por unanimidade, lido a Indicação nº 026/2019, do Vereador 
Cleiton Chiocheta que solicita junto ao Prefeito Municipal a 
restauração da estrada da linha Areião, trechos até a Comunidade de 
Linha Canarinho e até a divisa com o Município de Saudade do 
Iguaçu, com patrolamento, cascalhamento e compactação (rolo 
compactador). posto em discussão e a seguir posto em votação 
aprovado por unanimidade, lido a Indicação nº 027/2019, dos 
Vereadores José Willemborg e Nori Martins que solicitam através do 
órgão competente da municipalidade sejam nominadas as Ruas do 
Perímetro Urbano na Localidade Águas Termais, posto em discussão 
e a seguir em votação aprovado por unanimidade, lido a Moção de 
Apoio nº 01/2019, de todos os Vereadores, Moção de Apoio em razão 
da celebração do mês outubro Rosa, lido o Oficio nº05/2019 da 
312JSM da Secretária da JSM-Sulina que convida a se fazer presente 
na Solenidade de Entrega da CPIs.Certificado de Dispensa de 
Incorporação e Juramento a Bandeira, o Presidente encaminhou o 
Acórdão nº 193/19 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
referente as contas do Município de Sulina do ano de 2018,  para a 
Comissão de Finanças e Orçamento para dar o parecer, sendo nada 
mais a tratar quando eram (19:15) dezenove horas e quinze minutos o 
Presidente Cleiton Chiocheta agradeceu a presença dos Colegas e 
presentes e convidou os para próxima Sessão Ordinária no dia (16) 
dezesseis de outubro, quarta-feira, no mesmo local e  horário e 
declarou encerrada a presente Sessão. 
 

 

   

 


