
 
 

 

      Ata nº 004/2017 
 
 As dezenove horas do dia seis de março do ano de dois mil e 
dezessete, 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 José Willemborg, Pedro Inácio Horn, Nori 
Martins, Ademir Maciel Costa, Amilton de Araujo, Adilson Hoffmann, 
Cleiton Chiocheta e Gentil Gaspar da Silva, foi registrada a ausência do 
Vereador Waltercir Ernzen por força maior, com a ausência do 
Presidente Waltercir Ernzen presidiu os trabalhos da Sessão o Vice 
Presidente José Willemborg, ás bênçãos foram invocadas através da 
leitura de um trecho Bíblico proferido pelo nobre Vereador Cleiton 
Chiocheta, 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 003/2017 do Secretário de 
Educação, Cultura e Esportes Gilberto João Rossi solicitando que sejam 
designado por essa Casa de Leis, três membros para comporem a 
Comissão de Auxilio Transporte aos Acadêmicos de Nosso Município, 
ficando os Vereadores Pedro Inácio Horn, Ademir Maciel Costa e 
Cleiton Chiocheta, lido o Oficio nº 007/2017 – RH  GRC e mensagem e 
justificativa do Executivo Municipal que encaminha o Projeto de Lei nº 
012/2017 que Dispõe sobre a alteração do Artigo 3º da Lei Municipal 
184/97 que institui o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural – 
CONDER. e a seguir encaminhado para as Comissões de Finanças e 
Orçamento e Justiça e Redação para darem os pareceres, lido o Oficio 
nº 008/2017 – RH – GRC e mensagem e justificativa do Executivo 
Municipal que encaminha o Projeto de Lei nº 013/2017, 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, lido o Oficio nº 09/2017, 
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sulina para evento do dia 
Internacional da Mulher, lido a indicação nº 05/20107, do Vereador 
Gentil Gaspar da Silva que indica junto ao Executivo Municipal a 
viabilidade que seja colocado iluminação, tela e se faça o acabamento 
da quadra coberta da Comunidade de Queixo D Anta, posto em 



 
 

apreciação e a seguir posto em votação aprovado por unanimidade, lido 
a indicação nº 010/2017, do Vereador Cleiton Chiocheta que solicita 
junto ao Executivo Municipal a seguinte indicação, que seja reaberta a 
Rua das Américas trecho entre as Ruas Geraldo Meireles e Rua 
Itamarati englobando a frente dos terrenos números 225, 230, 231, 194, 
194-A, 189 e 186. posto em apreciação o Vereador Cleiton Chiocheta, 
justificou e a seguir posto em votação aprovado por unanimidade, lido a 
Indicação nº 011/2017, do Vereador Cleiton Chiocheta que indica junto 
ao Executivo Municipal, com cópia ao Departamento de engenharia, 
solicitando aos mesmos estudos e reforma urgente da ponte (Galeria 
Fluvial) localizada na Rua Machado de Assis sobre o “Rio Forte”, fundos 
da propriedade do senhor Cesar Antonio Zanini, próximo ao trevo da 
carroça, posto em apreciação o Vereador Cleiton Chiocheta justificou e 
a seguir posto em votação aprovado por unanimidade, lido a Indicação 
nº 012/2017, do Vereador Cleiton Chiocheta que indica junto ao 
Executivo Municipal objetivando a realização de obras de pavimentação 
da Avenida XV de Novembro, trecho entre as Ruas Guilherme 
Goldschmidt e Rua Comendador Araújo que ainda não receberam tal 
obra, posto em apreciação o Vereador Cleiton Chiocheta justificou e a 
seguir posto em votação aprovado por unanimidade, lido a indicação nº 
013/2017, do Vereador Amilton de Araujo que indica junto ao Executivo 
Municipal a viabilidade que seja construído um local apropriado para 
colocar o lixo, na Comunidade de Sede Ouro, posto em apreciação o 
Vereador Amilton de Araujo Justificou e a seguir posto em votação 
aprovado por unanimidade, lido a indicação nº 014/2017, do Vereador 
Amilton de Araujo que indica junto ao Executivo Municipal a viabilidade 
que seja colocado rede em redor do campo, e também a viabilidade que 
seja colocado iluminação no campo da Comunidade de Sede Ouro, 
posto em apreciação o Vereador Amilton de Araujo Justificou e a seguir 
posto em votação aprovado por unanimidade, posto em 3º e ultima 
votação o Projeto de Lei nº 010/2017, que Abre Crédito Adicional 
Especial no Orçamento do Município de Sulina para o Exercício 
Financeiro de 2.017, aprovado por unanimidade, na palavra livre foi 
cantado os parabéns para Assessor Jurídico Carlos Marcelo Scartazzini 
Bocalon que aniversariou no ultimo dia 03/03, sendo nada mais a tratar 
quando eram (19:55) dezenove horas e cinqüenta e cinco minutos o 
Vice Presidente José Willemborg agradeceu a presença dos Colegas e 



 
 

presentes e convidou os para próxima Sessão Ordinária no dia (13) 
treze de março segunda-feira no mesmo local e horário e declarou 
encerrada a presente Sessão.  
 

 

   

 


