
    
 
      Ata nº 006/2019 
 
        Às dezoito horas e trinta minutos do dia vinte e sete 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, 
Ademir Maciel Costa, Amilton de Araújo, Nori Martins, Adilson 
Hoffmann, Pedro Inácio Horn, José Willemborg, 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 Amilton de Araújo, 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 requerimento nº 007/2019 do Vereador José Willemborg que 
solicita ao Chefe do Poder Executivo Municipal a viabilidade da 
Prefeitura executar construções de ABASTECEDORES DE ÁGUA 
para todos os usuários da Comunidade de Sede Ouro, posto em 
apreciação o Vereador José Willemborg justificou e a seguir posto em 
votação aprovado por unanimidade, lido a Indicação nº 003/2019, do 
Vereador Cleiton Chiocheta que solicita junto ao Executivo Municipal a 
possibilidade de construção de uma pista de MotoCross no terreno do 
Município aonde existia o centro de reprodução animal, posto em 
apreciação e a seguir em votação aprovado por unanimidade, lido o 
requerimento nº 006/2019 pedido de informação e o Oficio nº 
013/2018 do Executivo Municipal que encaminha a resposta aos 
Ofícios nº 018/2019 e nº 022/2019, lido o Oficio nº 031/2019 do 
Executivo Municipal que encaminha os documentos que compõem a 
Prestação de Contas referente ao exercício financeiro de 2018, o 
Presidente Cleiton Chiocheta deixou á disposição dos Vereadores por 
(30) trinta dias, sendo nada mais a tratar quando eram (19:10) 
dezenove horas e dez minutos o Presidente Cleiton Chiocheta 
agradeceu a presença dos Colegas e presentes e convidou os para 
próxima Sessão Ordinária no dia (03) três de abril quarta-feira, no 
mesmo local e horário e declarou encerrada a presente Sessão. 
 

 

   

 


