
    
 
      Ata nº 026/2018 
 
 Às dezenove horas do dia dezessete de setembro 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 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 
18/2018-DC  do Executivo Municipal que encaminha o Edital de 
Audiência Pública nº 006/2018, lido o Oficio nº 024/2018 – DJ e 
mensagem e justificativa do Executivo Municipal que encaminha o 
Projeto de Lei nº 029/2018, que Autoriza a aquisição de Imóvel pelo 
Município de Sulina e dá outras providências, e a seguir encaminhado 
para as Comissões de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação para 
darem os pareceres, lido a Indicação nº 025/2018, dos Vereadores 
Cleiton Chiocheta, Adilson Hoffmann e Gentil Gaspar da Silva que 
solicitam  junto ao Prefeito Municipal de Sulina e a secretaria Municipal 
de Ação Social, a viabilidade de desencadear ações de gestão junto aos 
órgãos competentes, nas esferas Estadual e Federal, com o objetivo de 
alocar recursos para execução de projetos de construção de casas 
populares, nesta cidade, a titulo de atender a demanda da população 
de baixa renda que sonha com a realização da casa própria, posto em 
apreciação  e a seguir em votação aprovado por unanimidade, lido a 
Indicação nº 026/2018, dos Vereadores Cleiton Chiocheta e Gentil 
Gaspar da Silva que solicitam providências, no sentido de melhorias 
(limpeza) na estrada que liga o Queixo da Anta, passando pela 
propriedade do senhor Formigueri até as divisas municipais, posto em 
apreciação  e a seguir em votação aprovado por unanimidade, 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 qual 
será discutida e votada na próxima Sessão ordinária no dia (24) vinte e 



quatro de setembro nos termos do regimento Interno, sendo nada mais 
a tratar quando eram (19:30) dezenove horas trinta minutos o 
Presidente Waltercir Ernzen agradeceu a presença dos Colegas e 
presentes e convidou os para próxima Sessão Ordinária no dia (24) 
vinte e quatro de setembro, segunda-feira, no mesmo local e horário e 
declarou encerrada a presente Sessão. 
 

 

   

 


