
    
 
      Ata nº 024/2019 
 
Às dezoito horas e trinta minutos do dia quatro de setembro 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, Waltercir Ernzen, José Willemborg 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 
o Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento Ademir Maciel 
Costa e o Presidente da Comissão de Justiça e Redação Adilson 
Hoffmann leram os pareceres relativo ao Projeto de Lei nº 019/2019, 
onde deram os pareceres favoráveis, posto em apreciação o parecer 
da Comissão de Fianças e Orçamento e a seguir em votação 
aprovado por unanimidade, posto em apreciação o parecer da 
Comissão de Justiça e Redação e a seguir posto em votação 
aprovado por unanimidade, posto em apreciação o Projeto de Lei nº 
019/2019, que Dispõe sobre a implantação dos Conselhos Escolares 
nos Estabelecimentos de Ensino no Município de Sulina, na forma em 
que especifica e dá outras providências, e a seguir posto em 1º 
votação aprovado por unanimidade, lido o Edital de Audiência Pública 
nº 04/2019 do Executivo Municipal, para apresentação e discussão da 
Lei Orçamentária Anual – LOA para o Exercício de 2020, no dia 19/09, 
lido a indicação nº 020/2019, do Vereador Gentil Gaspar da Silva que 
solicita junto ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a viabilidade que 
seja construído um Ponto de Ônibus, na Linha Moura, na 
encruzilhada, que entre na propriedade do Sr. Luiz Lampugnani, posto 
em apreciação e a seguir em votação aprovado por unanimidade, lido 
a indicação nº 021/2019, do Vereador Adilson Hoffmann que solicita 
junto ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a viabilidade que seja 
construído um Ponto de Ônibus, na Linha Bom Jesus, em frente a 
antiga Associação da Comunidade, posto em apreciação e a seguir 
em votação aprovado por unanimidade, o Presidente Cleiton passou a 
Presidência para Vice Presidente Gentil Gaspar da Silva, lido a Moção 



de Repúdio em face do Projeto de Lei Complementar nº 195/2019, que 
dispõe sobre o procedimento para a incorporação e a fusão de 
Municípios, posto em discussão o Vereador Cleiton Chiocheta 
justificou e solicitou pelo soberano Plenário que já se faça a votação, 
na discussão o Vereador Ademir Maciel Costa pediu para que seja 
feita um anexo com apoio de todos os Vereadores, posto em votação 
aprovado por unanimidade, e retornou a Presidência, 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 (11) 
onze de setembro, quarta-feira, no mesmo local e  horário e declarou 
encerrada a presente Sessão. 
 

 

   

 


