
    
 
      Ata nº 037/2019 
 
Às dezoito horas e trinta minutos do dia quatro de dezembro 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 Ademir Maciel Costa, 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 028/2019, que Altera Plano 
Plurianual – PPA para o Exercício Financeiro de 2019; Lei de 
Diretrizes Orçamentária 2019 e Autoriza a Abertura de Crédito 
Adicional Especial na Lei Orçamentária Anual para 2019,  aprovado 
por unanimidade, posto em 2º votação o Projeto de Lei do Legislativo 
nº 001/2019, Fixa vencimentos básicos dos cargos de provimento 
efetivo da Câmara Municipal de Sulina e dá outras providências, 
aprovado por unanimidade, lido Requerimento de Moção de Apoio 
manutenção de Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos como 
empresa pública, pela suspensão dos estudos que objetivam viabilizar 
sua privatização, e promoção de debates com participação de 
representantes dos municípios afetados, posto em discussão e a 
seguir em votação aprovado por unanimidade, lido a Moção nº 
02/2019 Moção de Aplausos e Congratulações a Escola Municipal 
Arnaldo Busato pelo primeiro lugar no Projeto “TransformAção: 
transformando a relação das pessoas com a energia”, promovido pela 
Empresa Engie Brasil Energia, em sua segunda edição realizada no 
dia 27 de novembro de 2.019, com o projeto “Escola e Comunidade 
Somando Força Para Preservar o Meio Ambiente” posto em discussão 
e a seguir em votação aprovado por unanimidade, lido a Moção nº 
03/2019, Moção de Aplausos e Congratulações á Associação 
Sulinense de Taekwondo, pela conquista obtida na Copa Paraná, 
representando o Município de Sulina, posto em discussão e a seguir 
em votação aprovado por unanimidade, lido a Moção nº 04/2019 
Moção de Aplausos e Congratulações ao atleta, Maicon de Souza 



Alves, pelo prêmio conquistado junto á AESUPAR, Associação 
Esportiva do Sudoeste do Paraná, posto em discussão e a seguir em 
votação aprovado por unanimidade, lido o Oficio nº 061/2019, do 
Diretor de Departamento de Esporte juntamente com a Prefeitura 
Municipal convida para prestigiar e fazer entrega de premiação para 
as equipes finalistas do Campeonato Municipal de Futebol de Campo 
2019, lido o convite do Colégio Estadual Nestor de Castro para 
Formatura dos Formandos 2019, sendo nada mais a tratar quando 
eram (19:15) dezenove horas e quinze minutos o Presidente Cleiton 
Chiocheta agradeceu a presença dos Colegas e presentes e convidou 
os para próxima Sessão Ordinária no dia (11) onze de dezembro, 
quarta-feira, no mesmo local e às (17:45) dezessete horas e quarenta 
e cinco minutos e declarou encerrada a presente Sessão. 
 

 

   

 


