
    
 
      Ata nº 011/2019 
 
        Às dezoito horas e trinta minutos do dia dois de maio 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 Waltercir Ernzen, 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 015/2019 do Vereador Gentil Gaspar da 
Silva que solicita junto ao Poder Executivo viabilidade da continuação 
da abertura da Rua Itamaraty, posto em apreciação e a seguir em 
votação aprovado por unanimidade, lido o requerimento nº 016/2019 
do Vereador Cleiton Chiocheta que solicita que seja enviado ofício ao 
Sr. Prefeito Municipal, para que de acordo com o artigo 15 Inciso XVII 
da Lei Orgânica Municipal, seja prestado no prazo de 15 (quinze) dias, 
prorrogável por igual período, as seguintes informações: I – 
Andamento da Indicação 09/2017 (implantação de redutor de 
velocidade em frente ao destacamento da Policia Militar na Avenida 
Iguaçu); posto em apreciação e a seguir em votação aprovado por 
unanimidade, lido a Indicação nº 010/2019, dos Vereadores Cleiton 
Chiocheta e Gentil Gaspar da Silva que seja encaminhado ao Poder 
Executivo a presente indicação objetivando a realização de obras de 
pavimentação na Comunidade do Queixo da Anta, no trecho entre a 
PR Mon Senhor Raimundo passando pela propriedade do senhor 
Eduardo da Rosa, Leandro Oliveira da Silva e Jocemar Alves de 
Ramos e suas transversais até chegar novamente a rodovia, posto em 
apreciação e a seguir em votação aprovado por unanimidade, lido a 
Indicação nº 011/2019 do Vereador Cleiton Chiocheta que solicita 
junto ao Senhor Prefeito Municipal Paulo Horn com cópia ao 
Departamento de Engenharia, para que gestione junto aos órgãos 
competentes e se viabilize a  manutenção da sinalização horizontal 
nas Avenidas Iguaçu e Tapajós, principalmente das faixas de pedestre 
das vias públicas, deste Município, posto em apreciação e a seguir em 



votação aprovado por unanimidade, lido o convite da ADAPAR para 
Fórum Regional Paraná Livre de Febre Aftosa sem vacinação, no dia 
22/05, lido o convite da Policia Militar por meio do Batalhão da 
Patrulha Escolar Comunitária / PROERD e a Administração Municipal 
de Sulina, por meio da Secretária Municipal de Educação e Escola 
Municipal Arnaldo Busato para cerimônia de Formatura do Proerd, no 
dia 07/05, 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 (08) oito de maio quarta-feira, no mesmo local 
e horário e declarou encerrada a presente Sessão. 
 

 

   

 


