
    
 
      Ata nº 010/2019 
 
        Às dezoito horas e trinta minutos do dia vinte e quatro 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, 
Amilton de Araújo, Nori Martins, Adilson Hoffmann, Pedro Inácio Horn, 
José Willemborg e Gentil Gaspar da Silva, foi registrada á ausência 
dos Vereador Vereadores Waltercir Ernzen e Ademir Maciel Costa 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 o requerimento nº 014/2019 do Vereador Cleiton Chiocheta que 
solicita junto ao Poder Executivo a viabilidade que através do órgão 
competente da municipalidade sejam executados serviços de 
patrolamento, cascalhamento e compactação (rolo compactador) na 
estrada que liga a Linha Baio à comunidade de Bom Jesus trecho 
entre a Associação dos Servidores Municipais (Clube de Campo) e a 
propriedade da Senhora Leandra Ambrosi, posto em apreciação e a 
seguir posto em votação aprovado por unanimidade, lido a indicação 
nº 008/2019, dos Vereadores Cleiton Chiocheta e Adilson Hoffmann 
que indicam que através do órgão competente da municipalidade 
sejam executados serviços de limpeza no acostamento do trecho de 
asfalto pertencente ao município de Sulina ligando à Vila Paraíso, 

posto em apreciação o Vereador Adilson Hoffmann justificou e a seguir 
posto em votação aprovado por unanimidade, lido a Indicação nº 
009/2019, do Vereador Cleiton Chiocheta que indica ao Senhor 
Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao setor 
competente que proceda melhorias no escoamento de água e possível 
instalação de bueiros na Rua Geraldo Meirelles esquina com a Rua 
Itamaraty, posto em apreciação e a seguir em votação aprovado por 
unanimidade, lido o Ofício nº 019/2019 do Chefe 84º Ciretran – Valmor 
Teles Mendes que convida para mobilização internacional para 
redução de mortes por acidentes de Trânsito, maio amarelo no 
Trânsito, o sentido é a vida, sendo nada mais a tratar quando eram 
(19:05) dezenove horas cinco minutos o Presidente Cleiton Chiocheta 



agradeceu a presença dos Colegas e presentes e convidou os para 
próxima Sessão Ordinária no dia (02) doís de maio quinta-feira, no 
mesmo local e horário e declarou encerrada a presente Sessão. 
 

 

   

 


