
    
 
      Ata nº 001/2019 
 
Às dezenove horas do dia dezoito de fevereiro 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, José Willemborg, Pedro 
Inácio Horn, Nori Martins, Ademir Maciel Costa, Amilton de Araujo, 
Adilson Hoffmann, Waltercir Ernzen 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 Pedro Inácio Horn, 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 e conformidade com o 
artigo 76 do Regimento Interno que versa sobre as Sessões Ordinárias 
que serão 04 (quatro) por mês sendo que, tais dias bem como horários 
serão definidos no início de cada período Legislativo, por deliberação 
da maioria absoluta dos Vereadores, posto em deliberação sendo 
apresentada duas sugestões, e a seguir posto em votação 
apresentando o seguinte resultado, na segunda-feira ás (18:30) dezoito 
horas e trinta minutos, obteve (04) quatro votos, dos Vereadores José 
Willemborg, Nori Martins e Waltercir Ernzen, e Pedro Inácio Horn, 
horário da (18;30) dezoito horas e trinta minutos as quartas-feiras com 
(05) votos, sendo dos Vereadores Ademir Maciel Costa, Amilton de 
Araújo, Adilson Hoffmann, Cleiton Chiocheta e Gentil Gaspar da Silva, 
sendo assim ficou definido que as Sessões Ordinária serão nas quartas-
feiras as (18:30) dezoito horas e trinta minutos, conforme o Regimento 
Interno dessa Casa de Leis para realização das Eleições das quatro 
(04) Comissões Permanentes, sendo  1º Comissão de Finanças e 
Orçamento, onde o Presidente Cleiton Chiocheta chamou 
nominalmente todos para votar e a seguir convidado os Vereadores 
Ademir Maciel Costa e Nori Martins para fazer a escrutinação dos votos, 
sendo eleitos os Vereadores Ademir Maciel Costa, Adilson Hoffmann e 
Amilton Araújo, 2º Comissão de Justiça e Redação, da mesma forma 
todos votaram, e a seguir convidado os Vereadores Adilson Hoffmann 
e José Willemborg para fazer a escrutinação dos votos, sendo eleitos 
os Vereadores Ademir Maciel Costa, Adilson e Gentil Gaspar da Silva, 
3º Comissão de Educação Saúde e Assistência Social da mesma forma 
todos votaram e a seguir  convidado os Vereadores Amilton de Araujo 



e Waltercir Ernzen para fazer a escrutinação dos votos, sendo eleitos 
Pedro Inácio Horn, Gentil Gaspar da Silva e José Willemborg, 4º 
comissão de Obras e Serviços Públicos, da mesma forma todos 
votaram, e a seguir convidados os Vereadores Ademir Maciel Costa e 
Pedro Inácio Horn para fazer a exclutinação dos votos, sendo eleitos os 
Vereadores José Willemborg, Pedro Inácio Horn e Waltercir Ernzen, 
seguindo os trabalhos o Presidente Cleiton Chiocheta suspendeu a 
sessão por cinco (05) minutos para as Comissões escolherem seus 
Presidentes e os membros, após reaberta a sessão já com a definição 
das quatro Comissões Permanentes, 1º Comissão de Finanças e 
Orçamento, Presidente Ademir Maciel Costa e membros Adilson 
Hoffmann e Amilton de Araújo, 2º Comissão de Justiça e Redação 
Presidente Adilson Hoffmann e membros Ademir Maciel Costa e Gentil 
Gaspar da Silva, 3º Comissão de Educação Saúde e Assistência Social, 
Presidente Gentil Gaspar da Silva e membros José Willemborg e Pedro 
Inácio Horn, 4º Comissão  de  Obras  e  Serviços  Públicos  Presidente 
Pedro Inácio Horn  e membros José Willemborg e Waltercir Ernzen, lido 
o Edital de Audiência Publica nº 001/2019 do Executivo Municipal, ido o 
Oficio nº 07/2019 - RH - GRC e mensagem e justificativa do Executivo 
Municipal que encaminha o Projeto de Lei nº 006/2019, que Altera o 
Item do parágrafo 2º do Artigo 1º da Lei Municipal nº  971, de 17 de abril 
de 2018, 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 Resolução nº 002/2019, da Câmara Municipal de 
Sulina que Corrige os Subsídios dos Vereadores para o Exercício 
Financeiro de 2019, posto em apreciação e a seguir posto em votação 
aprovado por unanimidade, lido a Resolução nº 003/2019, da Câmara 
Municipal de Sulina que Corrige os Vencimentos dos Servidores da 
Câmara Municipal para Exercício Financeiro de 2019, posto em 
apreciação e a seguir posto em votação aprovado por unanimidade, lido 
o requerimento nº 001/2019, dos Vereadores Amilton de Araújo, Gentil 
Gaspar da Silva e Adilson Hoffmann que solicitam Junto ao Prefeito 
Municipal I - cópia do processo do fornecimento  de chopp para as festas 
do Colono e Motorista dos anos 2017 e 2018 e aniversário do município 
do corrente ano, II – cópia do contrato assinado entre as empresas 
vencedoras do processo licitatório e o Município de Sulina para o 
Fornecimento do Chopp das Festas do Colono e Motorista dos anos de 
2017 e 2018 e aniversário do Município do corrente ano. III – 
Esclarecimento sobre o vínculo da empresa Da Rosa Produções com o 
Município e qual a forma de contratação e pagamento feito ao Senhor 



João da Rosa para apresentação das festas do Colono e motorista e 
aniversário de Sulina, posto em apreciação o Vereador Adilson 
Hoffmann justificou e a seguir em votação aprovado por unanimidade, 
sendo nada mais a tratar quando eram (20:20) vinte horas vinte minutos 
o Presidente Cleiton Chiocheta agradeceu a presença dos Colegas e 
presentes e convidou os para próxima Sessão Ordinária no dia (27) 
vinte e sete de fevereiro, quarta-feira, no mesmo local e ás (18:30) 
dezoito horas e trinta minutos e declarou encerrada a presente Sessão. 
 

 

   

 


