
    
 
      Ata nº 017/2019 
 
Às dezoito horas e trinta minutos do dia doze de junho 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 Pedro Inácio Horn, 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 012/2019, que Autoriza o Poder Executivo a proceder 
o desmembramento e afetação de área de terras e dá outras 
providências, aprovado por unanimidade, lido a Indicação nº 017/2019 
do Vereador Cleiton Chiocheta que indica ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal, Paulo Horn, com cópia ao Secretário de Viação e 
Obras, melhorias das condições da estrada da Linha Areião, trechos 
até a Comunidade de Linha Canarinho e até a divisa com o Município 
de Saudade do Iguaçu, com restauração de alguns locais e 
compactação (rolo compactador), posto em apreciação e a seguir 
posto em votação aprovado por unanimidade, lido o requerimento nº 
017/2019 dos Vereadores Cleiton Chiocheta e Adilson Hoffmann, 
indicando ao Sr. Gilberto  Rossi, Secretário Municipal de Educação, 
Cultura e Esportes.a ampliação da cobertura existente na parada de 
ônibus, ligando  a porta de entrada da Secretaria da Escola Municipal 
Arnaldo Busato, posto em apreciação o Vereador Adilson Hoffmann 
Justificou e a seguir em votação aprovado por unanimidade, lido o 
Edital de Audiência Pública nº 03/2019, do Executivo Municipal que 
convida para apresentação e discussão da Lei de Diretrizes 
Orçamentária, LDO para o exercício de 2020, no dia 27/06, sendo 
nada mais a tratar quando eram (19:05) dezenove horas e cinco 
minutos o Presidente Cleiton Chiocheta agradeceu a presença dos 
Colegas e presentes e convidou os para próxima Sessão Ordinária no 
dia (19) dozenove de junho, quarta-feira, no mesmo local e horário e 
declarou encerrada a presente Sessão. 



 

 

   

 


