
    
 
      Ata nº 003/2019 
 
Às dezoito horas e trinta minutos do dia seis 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, José 
Willemborg, Pedro Inácio Horn, Nori Martins, Ademir Maciel Costa, 
Amilton de Araujo, Adilson Hoffmann e Waltercir Ernzen, foi registrada 
a ausência do Vereador Gentil Gaspar da Silva 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 José Willemborg, 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  a mensagem e 
justificativa e a seguir posto em 2º votação o Projeto de Lei nº 
006/2019, que Altera o Item I do parágrafo 2º do Artigo 1º da Lei 
Municipal nº 971, de 17 de abril de 2018, e dá outras providências, 
aprovado por unanimidade, lido a Resolução nº 004/2019 do 
Legislativo Municipal que concede Progressão Funcional aos 
Servidores Públicos Municipais, posto em apreciação e a seguir em 
votação aprovado por unanimidade,  lido o Oficio nº 003/2019 – DJ do 
Executivo Municipal que encaminha em atendimento ao Oficio nº 
015/2019, (Protocolo nº 000.018-73, no dia 19/02/2019) referente ao  
Requerimento nº 001/2019, dos Vereadores Amilton de Araújo, Gentil 
Gaspar da Silva e Adilson Hoffmann, lido o Oficio nº 012/2019 da 
Secretária Municipal da Saúde que convida para participar das Prés-
Conferências e Conferência Municipal de Saúde, na palavra livre foi 
cantado os parabéns para o Assessor Jurídico Carlos Marcelo 
Scartazini Bocalon pela passagem do seu aniversário no ultimo dia 04, 
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 (13) treze de março quarta-feira, no mesmo local e horário e 
declarou encerrada a presente Sessão. 
 

 

   

 


