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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 
 
Data: 02 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 Suplente de Vereador Osmar Ferreira Vidal para se dirigir à Tribuna e prestar seu 
juramento. Prosseguindo declarou o Vereador empossado. Prosseguindo 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 4ª 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 020384/2018, 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 nº 085/2018, o qual “envia Leis Municipais 
sancionadas e publicadas”, de autoria do Poder Executivo; CE-01, o qual “solicita espaço da 
Câmara para o dia 05/04/2018 (Defesa Civil)”, de autoria do Poder Executivo; Ofício 06/2018, o 
qual “comunica que alguns artigos da nova Lei FAPS não estão esclarecidos”, de autoria do 
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Caraá; Convocação nº 005/2018, a qual “convoca 
suplente de vereador”, de autoria da Mesa Diretora; Pedido de Providência nº 029/2018, o qual 
“solicita patrolamento e ensaibramento na Rua Valdomiro Gomes da Silva - Centro”, de autoria das 
Bancadas PP, PRB e PSDB; Pedido de Providência nº 030/2018, o qual “solicita patrolamento, 
ensaibramento e troca de lâmpadas (5) na Rua Anildo Freiberger”, de autoria das Bancadas PP, PRB 
e PSDB; Pedido de Providência nº 031/2018, o qual “solicita patrolamento e ensaibramento  na Rua 
Ernesto Bühler na localidade de Sanga Funda ”, de autoria das Bancadas PP, PRB e PSDB; Pedido 
de Providência nº 032/2018, o qual “solicita que seja feita uma limpeza nos arredores do Posto da 
Brigada Militar - Centro ”, de autoria das Bancadas PP, PRB e PSDB; Pedido de Providência nº 
033/2018, o qual “solicita patrolamento e ensaibramento  na Rua José Cardoso Ramos (rua do 
Lilinho), na localidade de Rio dos Sinos ”, de autoria das Bancadas PP, PRB e PSDB; Pedido de 
Providência nº 034/2018, o qual “solicita patrolamento e ensaibramento  na Rua Leopoldo Florindo 
Ramos na localidade de Vila Nova bem como em toda a estrada principal  ”, de autoria das 
Bancadas PP, PRB e PSDB; Pedido de Providência nº 035/2018, o qual “solicita conserto na ponte  
localizada  na Rua Luis Pisoni Sobrinho na localidade de Passo Osvaldo Cruz ”, de autoria das 
Bancadas PP, PRB e PSDB; Pedido de Providência nº 036/2018, o qual “solicita patrolamento e 
ensaibramento  nas localidades da Novidade, Chapada e Morro da Lage, em toda sua extensão ”, de 
autoria das Bancadas PP, PRB e PSDB; Pedido de Providência nº 037/2018, o qual “solicita 
patrolamento e ensaibramento  na Rua Pedro Moro na comunidade de Sertão do Rio dos Sinos, que 
liga a comunidade de Quebrada do Rio dos Sinos  ”, de autoria das Bancadas PP, PRB e PSDB; 
Pedido de Providência nº 038/2018, o qual “solicita que seja feita uma limpeza nos arredores do 
Poço de água que fica próximo a Igreja Católica, que abastece a comunidade de Sertão do Rio dos 
Sinos ”, de autoria das Bancadas PP, PRB e PSDB; Requerimento nº 013/2018, o qual “SOLICITA 
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INFORMAÇÕES  SOBRE O GASTO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES”, de 
autoria das Bancadas PP, PRB, MDB e  PSDB; Moção  n° 001/2018, o qual  “ SOLICITA 
LIGAÇÃO DE ENERGIA TRIFÁSICA ”, de autoria das Bancadas PP, PRB, PSDB e MDB; 
Moção  n° 002/2018, o qual  “ SOLICITA REMOÇÃO DE REDE DE ENERGIA ”, de autoria das 
Bancadas PP, PRB, PSDB e MDB; Moção de Pesar n° 006/2018, o qual  “ ENCAMINHA VOTO 
DE PROFUNDO PESAR AOS FAMILIARES DO SENHOR PEDRO PELLISOLI ”, de autoria das 
Bancadas PP, PRB, PSDB e MDB. 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 pronunciamentos dos vereadores. 
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 
013/2018, o qual “SOLICITA INFORMAÇÕES  SOBRE O GASTO COM  MANUTENÇÃO  DE 

MÁQUINAS E CAMINHÕES”, de autoria das Bancadas PP, PRB, MDB e PSDB, colocado em 
discussão e votação, sendo assim aprovado por todos os Vereadores presentes ; Moção  n° 
001/2018, o qual  “ SOLICITA LIGAÇÃO DE ENERGIA TRIFÁSICA ”, de autoria das Bancadas 
PP, PRB, PSDB e MDB , colocado em discussão e votação, sendo assim aprovado por todos os 
Vereadores presentes; Moção  n° 002/2018, o qual  “ SOLICITA REMOÇÃO DE REDE DE 
ENERGIA ”, de autoria das Bancadas PP, PRB, PSDB e MDB, colocado em discussão e votação, 
sendo assim aprovado por todos os Vereadores presentes; Moção de Pesar n° 006/2018, o qual  “ 
ENCAMINHA VOTO DE PROFUNDO PESAR AOS FAMILIARES DO SENHOR PEDRO 
PELLISOLI ”, de autoria das Bancadas PP, PRB, PSDB e MDB, colocado em discussão e votação, 
sendo assim aprovado por todos os Vereadores presentes. 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 Luiz Presente - MDB, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, 
Assessores e demais presentes, iniciou seu discurso concedendo  as boas vindas ao Vereador 
suplente Osmar Ferreira Vidal, mais conhecido como “Maninho” e desejou boa sorte durante esses 
30 dias. Vereador Cláudio Luis Sanna – MDB, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, 
Assessores e demais presentes, iniciou seu discurso  desejando boa sorte ao novo colega Vereador 
suplente Osmar Ferreira Vidal “Maninho” durante 30 dias,  falou quando o Osmar (Maninho) e o 
Luiz  Presente trabalhavam no setor da iluminação pública no município. E comentou sobre a 
Moção de Pesar nº 006/2018 do falecimento do Sr. Pedro Pellisoli. Vereador Djalmo Gomes 
Ribeiro – PP, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, iniciou 
seu discurso desejando boas vindas ao colega Vereador suplente Osmar Ferreira Vidal, mais 
conhecido por “Maninho”, que possa fazer um bom trabalho durante esses 30 dias, comentou sobre 
as moções nº 001 e 002/2018 (CEE), Momento em que o Vereador Luiz Presente solicitou 
aparte: comentou sobre um projeto que faz tempo que foi feito para a instalação de uma rede 
trifásica na comunidade da Vilinha (Arroio Guimarães). O Vereador Djalmo agradeceu a colocação 
do colega Vereador Luiz. E falou sobre a ponte da comunidade do Passo Osvaldo Cruz e solicitou 
que a administração faça as providências necessárias.  Vereador Omar Moro – PP, saudou a Mesa 
Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, iniciou seu discurso desejando as boas 
vindas ao colega Vereador suplente Osmar Ferreira Vidal (Maninho) e que possa fazer um bom 
trabalho durante esses 30 dias. Comentou da moção de pesar nº 006/2018, do falecimento do Sr. 
Pedro Pellisoli, falou sobre os pedidos de providências e finalizou seu discurso convidando os 
colegas Vereadores e os demais presentes para a Festa da comunidade de Sertão do Rio dos Sinos 
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dia 08 de abril de 2018. Vereador Osmar Ferreira Vidal – PP, saudou a Mesa Diretora, colegas 
Vereadores, Assessores e demais presentes, iniciou seu discurso agradecendo a acolhida pelos 
colegas Vereadores e estará a disposição para ajudar esta casa. Comentou sobre um projeto que está 
planejando em fazer em prol da água do município, para trazer benefícios para o Caraá. Vereador 
Marlon Ramos Tedesco – PSDB, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e 
demais presentes, iniciou seu discurso desejando as boas vindas ao Vereador suplente Osmar 
Ferreira Vidal (Maninho) e que  possa fazer um bom trabalho durante 30 dias. Comentou sobre o 
projeto que o Vereador Osmar Ferreira Vidal está se empenhando em fazer a respeito da água do 
município, falou do Projeto nº 012/2018 (taxa de água), ressaltou ainda que na comunidade de Rio 
do Meio 30% da água é desperdiçada (fora), por falta de manutenção. Vereador Fabiano Santos 
da Silva – MDB, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, 
iniciou seu discurso desejando as boas vindas ao Vereador suplente Osmar Ferreira Vidal 
(Maninho), comentou a respeito da ponte do Passo Osvaldo Cruz e da ponte dos Fofonka em Rio 
dos Sinos. Momento em que o Vereador Omar Moro solicitou aparte: falando a respeito das 
madeiras utilizadas para fazer a reforma da ponte dos Fofonka, que a prefeitura retirou e foi 
colocado ao lado para repor novamente, mas foram furtadas. O vereador Fabiano está formulando 
algo para a ponte com a secretária de obras para ver o que pode ser feito. Vereador Elcio Ramos 
dos Reis – MDB, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, 
iniciou seu discurso desejando as boas vindas ao Vereador suplente Osmar Ferreira Vidal 
(Maninho) e que possa fazer um bom trabalho durante esses 30 dias, agradeceu ao diretor João, que 
está fazendo a leitura do expediente em seu lugar. Comentou sobre os pedidos de providências, 
falou também da ponte do Rio dos Sinos e finalizou convidando os colegas Vereadores e os demais 
presentes para a festa da comunidade de Sertão do Rio dos Sinos, dia 08 de abril de 2018. Vereador 
Elói Adão Edinger Dalathea - PRB, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e 
demais presentes, iniciou seu discurso desejando as boas vindas ao Vereador suplente Osmar 
Ferreira Vidal suplente (Maninho), que possa fazer um bom trabalho durante esses 30 dias e que 
pode contar com o apoio dos colegas Vereadores. Sugeriu para o Vereador Omar Moro que coloque 
algumas placas para indicar onde fica a Festa de sua comunidade, muitas  pessoas que vem de 
outros lugares não conhece (desvio). Comentou da festa dia 22 de abril de 2018 em  Alto Vila Nova 
(Morro dos Polacos) e finalizou convidando todos presentes. 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 Quinta 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 

 

 

 

 

                                            _________________________________ 

Osmar Ferreira Vidal 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

____________________________ 

 

Elcio Ramos dos Reis Eloi Adão Edinger Dalathea 

 


