
    
 
      Ata nº 025/2019 
 
Às dezoito horas e trinta minutos do dia onze 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 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 posto em 2º votação 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, aprovado por unanimidade, 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 018/2019, 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 018/2019, que Dispõe sobre a 
Permissão de Uso de Bem Móvel Municipal à Associação de 
Agricultores Três Fronteiras e dá outras providências, e a seguir posto 
em 1º votação aprovado por unanimidade, 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 020/2019, 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 020/2019, que Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a conceder Cartão Vale Alimentação aos 
Servidores Públicos do Município de Sulina, e a seguir posto em 1º 



votação aprovado por unanimidade, 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 Resolução nº 05/2019, onde deram os pareceres 
pela rejeição, posto em apreciação o parecer da Comissão de Fianças 
e Orçamento, o Vereador Ademir Maciel Costa justificou o  
posicionamento das comissões, sendo que inicialmente leu o artigo 
65, inciso III, Regimento  Interno, que trata justamente deste assunto e 
disse que os Vereadores são todos responsáveis com relação as suas 
atribuições de vereança, entendemos desnecessário este Projeto com 
a implantação de obrigatoriedade das presença nas Sessões sob pena 
de desconto no subsídio, alegando ainda que até hoje este desconto 
não foi o motivo de presença nas sessões não só deste mandato mas 
de todos os demais e, que não é este desconto que vai fazer a 
presença obrigatória, pois até hoje não o foi, o Vereador Waltercir 
Ernzen estou em acordo com o parecer da Comissão, porque são 
mais de vinte anos de Legislador não precisou de Lei especifica para 
participar das Sessões, e a seguir posto 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 Resolução nº 05/2019, que 
Regulamenta os descontos pelas faltas dos Parlamentares às 
Sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal de Sulina, e 
a seguir posto em 1º votação  rejeitado por (07) sete votos com (01) 
um favor, lido a indicação nº 022/2019, do Vereador Ademir Maciel 
Costa que indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Paulo 
Horn; com copia ao Secretario de Viação e Obras, a urgente 
necessidade de providenciar a melhoria de acesso da propriedade do 
senhor Gilmar Thiesen na Comunidade de linha Jacutinga, posto em 
apreciação e a seguir em votação aprovado por unanimidade, lido a 
indicação nº 023/2019, do Vereador Ademir Maciel Costa que solicita a 
viabilidade junto ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Paulo 
Horn com copia ao responsável pelo departamento de viação e obras, 
mostrando a necessidade que seja recuperada a estrada de acesso as 
propriedades, da senhora Janete Goulart Bavaresco, na Comunidade 
de linha Paca, posto em apreciação  e a seguir em votação aprovado 
por unanimidade, lido o convite da Câmara Municipal de Chopinzinho 
para participar da Sessão Solene de entrega de Cidadão Honorário ao 
Sr. Vicente Mucke Jr, sendo nada mais a tratar quando eram (19:25) 
dezenove horas e vinte e cinco minutos o Presidente Cleiton 



Chiocheta agradeceu a presença dos Colegas e presentes e convidou 
os para próxima Sessão Ordinária no dia (18) dezoito de setembro, 
quarta-feira, no mesmo local e  horário e declarou encerrada a 
presente Sessão. 
 

 

   

 


