
    
 
      Ata nº 005/2019 
 
        Às dezoito horas e trinta minutos do dia vinte de março 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, Pedro 
Inácio Horn, Nori Martins, Ademir Maciel Costa, Amilton de Araujo, 
Adilson Hoffmann e Gentil Gaspar da Silva, foi registrada a ausência 
dos Vereadores Waltercir Ernzen e José Willemborg por força maior, 
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 posto em 
3º e ultima votação o Projeto de Lei nº 007/2019, que Altera Plano 
Plurianual  PPA para o Exercício Financeiro de 2019, Lei Diretrizes 
Orçamentária 2019 e Autoriza a Abertura de Crédito Adicional 
Especial na Lei Orçamentária Anual para 2019, aprovado por 
unanimidade, posto em 3º e ultima votação o Projeto de Lei nº 
008/2019, que Abre Crédito Adicional Especial no Orçamento do 
Município de Sulina para o Exercício Financeiro de 2019, aprovado por 
unanimidade, lido o requerimento nº 008/2019 dos Vereadores Adilson 
Hoffmann e Cleiton Chiocheta que solicitam providências urgentes 
junto ao Executivo Municipal no sentido de que seja melhorado todo o 
acostamento do trecho de asfalto pertencente ao Município de Sulina, 
ligando ao Município de São João, posto em apreciação o Vereador 
Adilson Hoffmann justificou e a seguir posto em votação aprovado por 
unanimidade, lido a Indicação Legislativa nº 004/2019, do Vereador 
Cleiton Chiocheta solicita que seja encaminhado Oficio á Sanepar 
objetivando pedido de informação sobre instalação de rede de água na 
Rua Castelo Branco onde estão localizados os lotes 300, 302, 303, 
304, 314, 315, 316, 317, 318, 319,320, e 321 a iniciar na esquina com 
a Avenida Iguaçu centro,  posto em apreciação e a seguir em votação 
aprovado por unanimidade, lido o convite dos Presidente da Amsop e 
Acamsop para uma Audiência Pública com a Direção e equipe técnica 
da Companhia Paranaense de Energia Elétrica – COPEL, sendo nada 
mais a tratar quando eram (19:10) dezenove horas dez 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 março quarta-feira, no mesmo local e horário e 
declarou encerrada a presente Sessão. 
 

 

   

 


