
    
 
      Ata nº 022/2019 
 
Às dezoito horas e trinta minutos do dia vinte e um de agosto 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 Oficio nº 027/2019 RH- GRC e mensagem e justificativa do 
Executivo Municipal que encaminha o Projeto de Lei nº 018/2019, que 
Dispõe sobre a Permissão de Uso de Bem Móvel Municipal à 
Associação de Agricultores Três Fronteiras e dá outras providências, 
em virtude de ser de regime de urgência e em caráter extraordinário 
posto em votação o regime aprovado por unanimidade, e a seguir 
encaminhado para as Comissões de Finanças e Orçamento e Justiça 
e Redação para darem os pareceres, posto em 2º votação o Projeto 
de Lei nº 013/2019, que Dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração 
da Lei Orçamentária para o Exercício de 2020, e dá outras 
providências, aprovado por unanimidade, posto em 2º votação o 
Projeto de Lei nº 015/2019, que Altera Plano Plurianual – PPA para o 
Exercício Financeiro de 2019; Lei de Diretrizes Orçamentárias 2019 e 
Autoriza a Abertura de Crédito Adicional Especial na Lei Orçamentária 
Anual para 2019, aprovado por unanimidade, posto em 2º votação o 
Projeto de Lei nº 016/2019, que Abre Crédito Adicional Especial no 
Orçamento do Município de Sulina para o Exercício Financeiro de 
2019, aprovado por unanimidade, posto em 2º votação o Projeto de 
Lei nº 017/2019, que Altera a Lei 372/2005 que versa sobre o Plano de 
Cargos e Salários do Magistério e Autoriza o Chefe do Poder 
Executivo a aumentar a remuneração dos Servidores do quadro do 
Magistério Público Municipal de Sulina, adequando-o ao Piso Nacional 
do Magistério e dá outras providências, aprovado por unanimidade, 
lido a indicação nº 018/2019, do Vereador Cleiton Chiocheta que 
solicita junto ao Poder Executivo através do departamento competente 



verifique a possibilidade de que seja realizado um recape asfáltico na 
Avenida Iguaçu trecho acima da residência da Senhora Maria de 
Lurdes Monteiro da Rosa, posto em apreciação e a seguir em votação 
aprovado por unanimidade, lido o Oficio nº 004/2019 do IBGE para 
uma reunião no dia 09 de setembro na Câmara de Vereadores de 
Saudades do Iguaçu, lido o Convite da ACEPAR, para Audiência 
Pública do Saneamento, sendo nada mais a tratar quando eram 
(19:15) dezenove horas e quinze minutos o Presidente Cleiton 
Chiocheta agradeceu a presença dos Colegas e presentes e convidou 
os para próxima Sessão Ordinária no dia (28) vinte e oito de agosto, 
quarta-feira, no mesmo local e  horário e declarou encerrada a 
presente Sessão. 
 

 

   

 


