
    
 
      Ata nº 016/2020 
 
Às dezoito horas e trinta minutos do dia cinco de agosto 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 Adilson Hoffmann, 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 031/2020-DCONV e mensagem e justificativa do 
Executivo Municipal que encaminha o Projeto de Lei nº 012/2020, que 
Dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração da Lei Orçamentária 
para o Exercício de 2021, e dá outras providências, e a seguir 
encaminhado para as Comissões de Finanças e Orçamento e Justiça 
e Redação para darem os pareceres, lido o Oficio nº 51/2020 - CONV 
e mensagem e justificativa do Executivo Municipal que encaminha o 
Projeto de Lei nº 015/2020, que Altera Plano Plurianual – PPA para o 
Exercício Financeiro  de 2020; Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020 e 
Autoriza a Abertura de Crédito Adicional Especial na Lei Orçamentária 
Anual para 2020, e a seguir encaminhado para as Comissões de 
Finanças e Orçamento e Justiça e Redação para darem os pareceres, 
lido o Oficio nº 29/2020 - RH - GRC e mensagem e justificativa do 
Executivo Municipal que encaminha o Projeto de Lei nº 016/2020, que 
Institui Bolsa Moradia, Alimentação e Transporte para Médicos 
participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil e, dá outras 
providências, em virtude de ser urgência urgentíssima posto em 
votação o regime aprovado por unanimidade e a seguir encaminhado 
para as Comissões de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação 
para darem os pareceres,  lido o Acórdão nº 98/2020 do Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná referente as contas do Município de 
Sulina do Exercício financeiro de 2015, e a seguir o Presidente 
encaminhou para a Comissão de Finanças e Orçamento para dar o 
parecer, após deliberação do plenário as Sessões foram marcadas 
todas as quarta-feira ás (18:00) dezoito horas, na palavra livre foi 



cantado os parabéns para o Presidente Cleiton Chiocheta que 
aniversariou no ultimo dia 04/08, 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 (12) doze de agosto, quarta-
feira, no mesmo local  e declarou encerrada a presente Sessão. 
 

 

   

 


