
    
 
      Ata nº 030/2019 
 
Às dezoito horas e trinta minutos do dia dezesseis de outubro 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 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 051/2019 CONV e mensagem e justificativa do 
Executivo Municipal que encaminha o Projeto de Lei nº 025/2019, que 
Autoriza o Executivo Municipal a Efetuar a Abertura de Crédito 
Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Sulina – 
Paraná, para o Exercício de 2019, em virtude de ser de regime de 
urgência e em caráter extraordinário e com aprovação desta matéria 
de 01 (uma) votação, conforme previsão do art. 136, parágrafo 4 do 
Regimento Interno, posto em votação aprovado por unanimidade, e a 
seguir encaminhado para as Comissões de Finanças e Orçamento e 
Justiça e Redação para darem os pareceres, lido o Oficio nº 035/2019  
RH – GRC e mensagem e Executivo Municipal que encaminha o 
Projeto de Lei nº 026/2019, que Autoriza o Poder Executivo Municipal 
a Contratar Operações de Crédito com a Agência de Fomento do 
Paraná S. A. 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 021/2019, que Dispõe sobre a Lei 
Orçamentária Anual, Estima a Receita e Fixa a Despesa para o 
Exercício Financeiro de 2020, e dá outras providências, aprovado por 
unanimidade, lido o Oficio nº 455/2019 do Ministério Público, 
Promotoria de Justiça de São João, Thayna Regina Navarros Cosme 
que informa que na data 14/10 assumi a funções de Promotora, foi 
convocada uma Sessão Especial para o dia (23) vinte e três de 
outubro, quarta-feira, logo após a Sessão Ordinária, em virtude da 
Prestação de Contas do Executivo Municipal ano de 2018, 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 (23) 
vinte e três de outubro, quarta-feira, no mesmo local e  horário e 
declarou encerrada a presente Sessão. 
 

 

   

 


