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ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 
 
Data: 30 de abril de 2018. 
Hora: 19 horas 
Local: Câmara Municipal de Vereadores de Caraá. 
 

Vereadores presentes: Cláudio Luis Sanna, Djalmo Gomes Ribeiro, Elcio Ramos dos Reis, 
Eloi Adão Edinger Dalathea, Fabiano Santos da Silva, Luiz Presente, Marlon Ramos Tedesco, Omar 
Moro e Osmar Ferreira Vidal. Em primeiro momento o, Excelentíssimo, Senhor Presidente solicitou 
ao Servidor que fizesse a leitura de um texto bíblico como na forma de costume. Prosseguindo, 
Excelentíssimo Senhor Presidente, colocou a ata da 8ª Reunião Ordinária em discussão e votação, 
sendo a mesma aprovada por unanimidade. Prosseguindo o roteiro, o Excelentíssimo, Senhor 
Presidente solicitou ao Servidor que realizasse a leitura do Expediente do Dia: Comunicado n° CM 
050140/2018, o qual “informa deliberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução 
de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, de autoria do Ministério da 
Educação; Ofício Circular nº 01/2018, o qual “convida os Vereadores para reunião referente a 
Campanha do Agasalho 2018, dia 08/05/2018 ás 09 horas (CRAS)”, de autoria do Poder Executivo 
Municipal; Ofício nº 107/18, o qual “envia Leis Municipais nº 1.825 a 1.827/2018, sancionada e 
publicada em 24 de abril de 2018”, de autoria do Poder Executivo Municipal; Ofício nº 06/18, o 
qual “solicita Audiência Pública para apreciação do Relatório de Gestão Anual (SARGSUS) 
referente ao ano de 2017”, de autoria do Poder Executivo Municipal; Pedido de Providência nº 
068/2018, o qual “solicita patrolamento e ensaibramento na Estrada Marciano Germano Cardoso em 
Sertão do Rio dos Sinos, colocação de canos e consertos de bueiros”, de autoria das Bancadas do 
PP, PRB e PDSB; Pedido de Providência nº 069/2018, o qual “solicita a troca de cinco lâmpadas na 
Rua Anildo Freiberger na comunidade de Quebrada do Rio dos Sinos”, de autoria das Bancadas do 
PP, PRB e PDSB; Requerimento nº 015/2018, o qual “ solicita cópias dos empenhos e notas fiscais 
do valor gasto com saibro no exercício de 2018 até a presente data”, de autoria das Bancadas do PP, 
PRB e PSDB; Requerimento nº 016/2018, o qual “ solicita o valor gasto arrecadado pelo Fundo 
Municipal de Agricultura desde a criação até a presente data”, de autoria do Vereador Cláudio Luis 
Sanna – MDB; Requerimento nº 017/2018, o qual “ solicita informações sobre o motivo do 
afastamento do servidor Henrique Gheno Zilli, Psicólogo, e quem é o responsável pelo atendimento 
de seus pacientes”, de autoria das Bancadas do PP, PRB e PSDB; Moção de Pesar nº 012/2018, o 
qual “Encaminha votos de profundo pesar aos familiares do Senhor Dionísio Monticelli”, de autoria 
de Todas as Bancadas. Nada mais a constar no Expediente do Dia, de imediato o Excelentíssimo, 
Senhor, Presidente prosseguiu com o protocolo, colocando a palavra à disposição dos 
Excelentíssimos Edis, concedendo 10 minutos para cada Vereador, conforme a ordem de inscrição 
para discussão sobre o expediente. Não houve pronunciamento de Vereador.  Prosseguindo, o 
Excelentíssimo, Senhor Presidente, suspendeu a Reunião por cinco minutos para a formação da 
Ordem do Dia. Retornando aos trabalhos, o Excelentíssimo Senhor Presidente, de imediato colocou 
as proposições em discussão e votação: Ordem do Dia: Requerimento nº 015/2018, o qual “ 
solicita cópias dos empenhos e notas fiscais do valor gasto com saibro no exercício de 2018 até a 
presente data”, de autoria das Bancadas do PP, PRB e PSDB;  colocado em discussão e votação, 
sendo assim aprovado por todos os Vereadores presentes; Requerimento nº 016/2018, o qual “ 
solicita o valor gasto arrecadado pelo Fundo Municipal de Agricultura desde a criação até a presente 
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data”, de autoria do Vereador Cláudio Luis Sanna – MDB; colocado em discussão e votação, sendo 
assim aprovado por todos os Vereadores presentes; Requerimento nº 017/2018, o qual “ solicita 
informações sobre o motivo do afastamento do servidor Henrique Gheno Zilli, Psicólogo, e quem é 
o responsável pelo atendimento de seus pacientes”, de autoria das Bancadas do PP, PRB e PSDB; 
colocado em discussão e votação, sendo assim aprovado por todos os Vereadores presentes; Moção 
de Pesar nº 012/2018, a qual “Encaminha votos de profundo pesar aos familiares do Senhor 
Dionísio Monticelli de autoria de Todas as Bancadas, colocado em discussão e votação, sendo assim 
aprovada por todos os Vereadores presentes; Projeto de Lei nº 016/2018, o qual “AUTORIZA A 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, de 
autoria do Poder Executivo Municipal, colocado em discussão, sendo assim solicitado pedido de 
vistas pelo Vereador Elói Adão Edinger Dalathea – PRB e concedido pela Mesa Diretora.  
Continuando os trabalhos, o Excelentíssimo Senhor Presidente concedeu dez minutos para cada 
Vereador para se manifestar no período destinado às Explicações Pessoais: Manifestaram-se na 
Tribuna conforme ordem de inscrição: Vereador Omar Moro – PP, saudou a Mesa Diretora, 
colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, iniciou seu discurso falando do expediente do 
dia (pedido de informações, projeto de lei e moção de pesar), comentou sobre a reunião que tiveram 
com a servidora Gilvana apresentando o Relatório do SAGSUS e parabenizou pelo seu trabalho. 
Falou do pedido de providência nº 068/2018, que é de suma importância para os moradores que ali 
moram e pediu ao Executivo que preste esse serviço o mais breve possível. Parabenizou a 
comunidade de Caraá Central pela grande festa realizada no dia 29 de abril de 2018. Finalizou 
falando da moção de pesar nº 012/2018 (Senhor Dionísio Monticelli). Vereador Osmar Ferreira 
Vidal - PP, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, iniciou seu 
discurso falando do pedido de providência nº 069/2018, comentou da reunião que tiveram com a 
servidora Gilvana apresentando o Relatório do SAGSUS e parabenizou pelo seu trabalho. Vereador 
Djalmo Gomes Ribeiro – PP, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais 
presentes, iniciou seu discurso agradecendo a presença da servidora Gilvana pela apresentação do 

Relatório do SARGSUS e finalizou falando da moção de pesar nº 012/2018 (Senhor Dionísio 
Monticelli). Vereador Elói Adão Edinger Dalathea - PRB, saudou a Mesa Diretora, colegas 
Vereadores, Assessores e demais presentes, iniciou seu discurso falando dos Projetos de 
Contratação e dos pedidos de providências. Comentou a respeito do Concurso Público no 
município, que até o presente momento não saiu. Falou do novo Secretário de Obras que assumiu 30 
de abril 2018, comentou sobre a iluminação pública no município que se encontra em péssimas 
condições de manutenção. Líderes de Bancada: Não houve manifestação dos líderes de Bancadas. 
Comunicação do Presidente: Não houve manifestação do Presidente. Nada há constar. Em seguida 
o Presidente deu por encerrada a Nona Reunião Ordinária do ano de 2018. Nada mais a constar, eu 
Secretário, encerro a presente Ata. 

 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

_____________________________ 

 

Cláudio Luis Sanna Djalmo Gomes Ribeiro 
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_____________________________ _____________________________ 

 

Fabiano Santos da Silva Luiz Presente  

 

 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

 

Marlon Ramos Tedesco Omar Moro 

 

 

 

 

                                            _________________________________ 

Sandra de Ávila 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

____________________________ 

 

Elcio Ramos dos Reis Eloi Adão Edinger Dalathea 

 


