
    
 
      Ata nº 003/2020 
 
Às dezoito horas e trinta minutos do dia quatro de março do ano de 
dois mil e vinte, 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 José Willemborg, 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 
e em conformidade com o artigo 76 do Regimento Interno que versa 
sobre as Sessões Ordinárias que serão 04 (quatro) por mês, sendo 
que tais dias, bem como horários serão definidos no inicio de cada 
período Legislativo, por deliberação da maioria absoluta dos 
Vereadores, posto em deliberação, sendo mantido o mesmo horário e 
dia por unanimidade, o Presidente Cleiton Chiocheta que em relação 
ás Comissões Permanentes, sendo que podem ser reconduzidas para 
mais um ano se todos os colegas estiveram em acordo poderão 
continuar, posto em votação aprovado por unanimidade, 
permanecendo as Comissões permanentes, Comissão de Finanças e 
Orçamento, Presidente Ademir Maciel Costa e membros Adilson 
Hoffmann e Amilton de Araujo, Comissão de Justiça e Redação 
Presidente Adilson Hoffmann e membros  Ademir Maciel Costa e 
Gentil Gaspar da Silva, Comissão de Obras e Serviços Públicos, 
Presidente Pedro Inácio Horn e membros José Willemborg e Waltercir 
Ernzen, Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, 
Presidente Gentil Gaspar da Silva e membros José Willemborg e 
Pedro Inácio Horn, posto em 3º e ultima votação o Projeto de Lei nº 
005/2020, que Abre Crédito Adicional Especial no Orçamento do 
Município de Sulina para o Exercício Financeiro de 2020, aprovado por 
unanimidade, lido o Oficio nº 09/2020 – RH - GRC e mensagem e 
justificativa do Executivo Municipal que encaminha o Projeto de Lei nº 
03/2020, que estabelece normas para o pagamento de diárias aos 
agentes públicos no âmbito do Poder Executivo do Município de Sulina 
e dá outras providências, e a seguir encaminhado para as Comissões 



de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação para darem os 
pareceres, lido a Indicação nº 002/2020, do Vereador Ademir Maciel 
Costa, que seja encaminhado EXPEDIENTE INDICATORIO ao 
excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Paulo Horn; com cópia ao 
departamento responsável, para que viabilize estudo junto ao 
departamento de viação e obras para que dentro das possibilidades, 
seja efetuado conserto da malha asfáltica situada na rua Antonio 
Dionísio Reichert, numero 109, esquina com a rua da Paz numero 
134, a cem metros do parque de maquinas do município, posto em 
discussão o Vereador Ademir Maciel Costa justificou e a seguir posto 
em votação aprovado por unanimidade, lido a indicação nº 04/2020, do 
Vereador Cleiton Chiocheta que solicita junto ao Executivo Municipal 
providências, no sentido de melhorias na estrada rural da Comunidade 
de Linha Moura, trecho que passa em frente das propriedades dos 
Senhores Lizeu Machado e Deoclécio Hartmann, posto em discussão 
e a seguir 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 (11) 
onze de março, quarta-feira, no mesmo local e horário e declarou 
encerrada a presente Sessão. 
 

 

   

 


