
    
 
      Ata nº 031/2019 
 
Às dezoito horas e trinta minutos do dia de vinte e três 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 Nori Martins, 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 3º e ultima 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, o Presidente da Comissão 
de Finanças e Orçamento Ademir Maciel Costa leu o parecer da 
Comissão relativo ao Projeto de Lei nº 024/2019, onde deram o 
parecer favorável, posto em discussão  e a seguir em votação 
aprovado por unanimidade, o Presidente da Comissão de Justiça e 
Redação Adilson Hoffmann leu o parecer da Comissão relativo ao 
Projeto de Lei nº 024/2019, onde deram o parecer favorável, posto em 
discussão e a seguir posto em votação aprovado por unanimidade, 
posto em discussão o Projeto de Lei nº 024/2019, que Autoriza o 
Executivo Municipal a baixar/alienar e/ou dar em Dação em 
pagamento Bens Móveis do Patrimônio Público Municipal 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 leu o parecer da Comissão relativo ao Projeto de 
Lei nº 025/2019, onde deram o parecer favorável, posto em discussão  
e a seguir em votação aprovado por unanimidade, o Presidente da 
Comissão de Justiça e Redação Adilson Hoffmann leu o parecer da 
Comissão relativo ao Projeto de Lei nº 025/2019, onde deram o 
parecer favorável, posto em discussão e a seguir posto em votação 
aprovado por unanimidade, posto em discussão 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, e a seguir posto em 01 (uma) 
votação, conforme previsto do art. 136 parágrafo 4º do regimento 
Interno, aprovado por unanimidade,  lido a indicação nº 028/2019, do 
Vereador José Willemborg, que seja ampliado o espaço dos banheiros 
no Centro de Eventos, tanto masculino e feminino, posto em discussão 
o Vereador José Willemborg justificou e a seguir em votação aprovado 
por unanimidade, lido a indicação nº 029/2019, do Vereador Waltercir 
Ernzen, que solicita junto ao Executivo Municipal a viabilidade que 
seja construído uma área coberta, na Praça Municipal, posto em 
discussão  o Vereador Waltercir Ernzen justificou e a seguir posto em 
votação aprovado por unanimidade, lido a indicação nº 030/2019, dos 
Vereadores Ademir Maciel Costa e Amilton de Araújo que solicitam 
junto Senhor Prefeito Municipal, Paulo Horn; com copia ao 
departamento responsável, para que viabilize estudo junto com aos 
moradores  das  comunidades de linha Panorama e também Sede 
Ouro, em caráter emergencial, de onde possa ter  fontes de água  
potável para atender as famílias destas comunidades, e se isto não for 
possível que seja instalado caixa de água na comunidade do 
Panorama de 5000, (cinco mil litros ) pois Sede Ouro possui caixa 
sendo assim apenas abastecer com caminhão pipa uma vez por dia 
para que as pessoas tenham pelo menos água para beber, posto em 
discussão o Vereador Ademir Maciel Costa justificou e a seguir posto 
em votação aprovado por unanimidade, sendo nada mais a tratar 
quando eram (19:20) dezenove horas e vinte minutos o Presidente 
Cleiton Chiocheta agradeceu a presença dos Colegas e presentes e 
convidou os para próxima Sessão Ordinária no dia (30) trinta de 
outubro, quarta-feira, no mesmo local e  horário e declarou encerrada 
a presente Sessão. 
 

 

   

 


