
    
 
      Ata nº 008/2019 
 
        Às dezoito horas e trinta minutos do dia dez de abril 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 Adilson Hoffmann, 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 011/2019 do Vereador Cleiton Chiocheta que 
solicita junto ao Poder Executivo viabilize através do departamento 
competente, a construção de rampas de acesso ao espaço destinado 
a travessia de pedestres na ponte da Avenida Tapajós, posto em 
apreciação e a seguir posto em votação aprovado por unanimidade, 
lido a Indicação nº 006/2019, dos Vereadores Cleiton Chiocheta e 
Gentil Gaspar da Silva que solicitam  junto ao Poder Executivo 
objetivando a realização de melhorias na estrada rural da Linha Jardim 
até as divisas municipais com a comunidade de Alto Gramado, posto 
em apreciação e a seguir em votação aprovado por unanimidade, lido 
a Indicação nº 007/2019, dos Vereadores Cleiton Chiocheta e Gentil 
Gaspar da Silva que solicitam providências, no sentido de melhorias 
nas condições da estrada que liga o Queixo da Anta, passando pela 
propriedade do senhor  Nilton Formigueri até as divisas municipais, 
posto em apreciação e a seguir em votação aprovado por 
unanimidade, lido o Convite da Presidente do CMDCA que convida 
para II Conferencia Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, lido o 
convite da Escola Municipal Arnaldo Busato para participar da Escola 
Encantada, 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 (17) dezessete de abril quarta-feira, no 
mesmo local e horário e declarou encerrada a presente Sessão. 
 

 

   



 


