
    
 
      Ata nº 033/2019 
 
Às dezoito horas e trinta minutos do dia seis de novembro 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 e Gentil Gaspar da Silva, foi 
registrada a ausência do Vereador Waltercir Ernzen por força maior, 
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 
3º e ultima votação 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, aprovado por unanimidade, posto em 2º votação 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. aprovado por unanimidade, lido a indicação nº 031/2019, 
do Vereador Cleiton Chiocheta, que solicita junto ao Executivo 
Municipal providências, no sentido de melhorias com alargamento do 
bueiro que dá acesso as propriedades do Senhor Bruno Vogt na 
Comunidade de Águas Termais, posto em discussão e a seguir em 
votação aprovado por unanimidade, lido a indicação nº 032/2019, do 
Vereador Cleiton Chiocheta que solicita junto ao Executivo Municipal  
providências, no sentido de melhorar as condições da galeria fluvial 
existente na entrada principal da comunidade Águas Termais em 
frente a propriedade do Senhor Renato Schacker, posto em discussão 
e a seguir em votação aprovado por unanimidade, lido a indicação nº 
033/2019, do Vereador Cleiton Chiocheta que solicita junto ao 
Executivo Municipal  providências, no sentido de melhorias nas 
condições do acesso a propriedade do senhor Nadir Gilioli na Linha 
Paca, posto em discussão e a seguir em votação aprovado por 
unanimidade, na palavra livre foi cantado os parabéns para o 
Secretário Celso José Griebeler pela passagem do seu aniversário no 
dia de hoje, 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 (13) treze de novembro, quarta-feira, no 
mesmo local e  horário e declarou encerrada a presente Sessão. 
 

 

   

 


