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ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

Data: 11 de dezembro de 2017. 

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, Marlon Ramos Tedesco 

Omar Moro, Sandra de Ávila e Luiz Presente.  Em primeiro momento o Senhor Presidente solicitou 

a secretária da mesa, que fizesse a leitura de um texto bíblico como na forma de costume. 

Prosseguindo, Excelentíssimo Senhor Presidente, colocou a ata da quadragésima Reunião Ordinária 

em discussão e votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Prosseguindo o roteiro 

Excelentíssimo Senhor Presidente solicitou ao servidor que realizasse a leitura do Expediente do 

Dia: Ofício nº 08/2017 o qual “Agradece ao Presidente e demais vereadores pela acolhida do 

trabalho e a participação da Câmara na reunião no dia 05/12/2017” de autoria do Movimento 

Asfalto Caraá; Correspondência recebida nº 128/2017, o qual “Convoca para reunião dia 

14/12/2017 no auditório da Unisinos” de autoria do Comitê Sinos; Ofício nº400/2017 o qual, “Envia 

resposta de requerimento nº 048/2017, pedido de informações” de autoria de autoria do Poder 

Executivo; Ofício nº401/2017 o qual, “Envia resposta de requerimento nº 47/2017, pedido de 

informações” de autoria de autoria do Poder Executivo; Ofício nº11/2017 o qual, “Solicita espaço 

da câmara para apresentação de relatório de atividades e planejamento” de autoria de autoria da 

Emater; Ofício nº 16/2017, o qual “Convida a todos vereadores para participar da reunião de 

apresentação do relatório de atividades e planejamento” de autoria da Emater; Ofício nº 03/2017, o 

qual “Solicita espaço da câmara para uma oficina de dicção e oratória no dia 23/01/2018” de autoria 

de Marcelo Pacheco dos Santos;  Pedido de Providência n° 219 /2017, o qual “Solicita 

patrolamento, encascalhamento e ensaibramento nas Rua Emílio Geraldo e Rua Pedro Geraldo, na 

localidade de Alto Rio dos Sinos ”, de autoria das bancadas PP, PRB e PSDB; Pedido de 

Providência n°220 /2017, o qual “Solicita troca de lâmpadas na Vilinha, onde foi trocado o poste de 

concreto, na localidade de Arroio Guimarães”, de autoria das bancadas PP, PRB e PSDB; Pedido de 

Providência n° 221/2017, o qual “Solicita patrolamento na Rua Pedro Machado de Borba (que fica 

ao lado da Padaria Rio dos Sinos) na localidade de Rio dos Sinos ”, de autoria das bancadas PP, 
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PRB e PSDB; Pedido de Providência n° 222/2017, o qual “Solicita providências no sentido de que 

seja realizada uma higienização adequada no Posto de Saúde Central, visto que várias pessoas que 

frequentam o local levaram ao conhecimento de alguns vereadores a respeito da limpeza do Posto. 

A situação está refletindo de maneira negativa junto à comunidade”, de autoria das bancadas PP, 

PRB e PSDB; Pedido de Providência n° 223/2017, o qual “Solicita patrolamento e ensaibramento 

na Rua José Cardoso Ramos na comunidade de Rio dos Sinos”, de autoria das bancadas PP, PRB e 

PSDB; Pedido de Providência n° 224/2017, o qual “Solicita patrolamento, ensaibramento e 

encascalhamento em toda extensão da Grota”, de autoria das bancadas PP, PRB e PSDB; Pedido de 

Providência n° 225/2017, o qual “Solicita patrolamento, ensaibramento e encascalhamento nas Ruas 

e Estradas das seguintes comunidades: Caraá Central, Rio do Meio e Alto Caraá”, de autoria das 

bancadas PP, PRB e PSDB; Projeto de Lei 095/2017, o qual “CONCEDE ABONO AOS 

SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS’’ de 

autoria do Poder Legislativo Municipal; Moção de pesar nº012/2017, o qual “Encaminha votos de 

profundo pesar aos familiares da Sra. Maria Silveira da Costa de autoria de todos os Vereadores; 

Moção nº013/2017, o qual “Encaminha votos de profundo pesar aos familiares da Sra. Ernesta de 

Andrade de autoria de todos os vereadores. Nada mais a constar no Expediente do Dia, de imediato 

o Exmo. Senhor Presidente prosseguiu com o protocolo, colocando a palavra à disposição dos 

Excelentíssimos Edis, conforme ordem de inscrição. Nada mais a constar no expediente, de 

imediato, o Excelentíssimo Senhor Presidente suspendeu a reunião por cinco minutos para formação 

da Ordem do Dia:  PROJETO DE Lei Nº 095/2017, o qual “CONCEDE ABONO AOS 

SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS’’” de 

autoria PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, sendo colocado em discussão e APROVADO por 

todos os vereadores presentes; MOÇÃO DE PESAR Nº012/2017, o qual “ENCAMINHA VOTOS 

DE PROFUNDO PESAR AOS FAMILIARES DA SRA. MARIA SILVEIRA DA COSTA” de 

autoria de todos os Vereadores, sendo colocado em discussão e APROVADO por todos os 

vereadores presentes;   Moção nº013/2017, o qual “ENCAMINHA VOTOS DE PROFUNDO 

PESAR AOS FAMILIARES DA SRA. ERNESTA DE ANDRADE” de autoria de todos os 

vereadores, sendo colocado em discussão e APROVADO por todos os vereadores presentes. Nada 

há constar. Retornando aos trabalhos Excelentíssimo Senhor Presidente concedeu dez minutos para 

cada Vereador para que se manifestem no período destinado às Explicações Pessoais, conforme 

ordem de inscrição:  
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Vereador Elói Adão Edinger Dalathea-PRB, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, 

Assessores e demais presentes, comentou da reunião da reunião do asfalto, falou da estrada da Grota 

que não dá pra andar, agradeceu ao Deputado Carlos Gomes pela emenda concedida ao Município;  

Vereador Omar Moro – PP, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais 

presentes, comentou do projeto de Lei 095/2017, e desejou força aos familiares das famílias 

enlutadas citadas nas moções 012,13/201. Em seguida concedeu 05 minutos para as comunicações 

dos lideres de bancada. Líderes de Bancada: Nada há constar. Comunicação do Presidente: Nada 

mais há constar. Em seguida o Presidente deu por encerrada a 41º Reunião Ordinária do ano de 

2017. Nada mais a constar, eu Secretário, encerro a presente Ata. 

 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

Cláudio Luis Sanna Djalmo Gomes Ribeiro 

 

 

__________________________ _______________________ 
 

 

Fabiano Santos da Silva Luiz Presente  

 

 

 

 

 

                                            _________________________________ 

Sandra de Ávila 

 

_____________________________ 

  

 

____________________________ 

 

Elcio Ramos dos Reis Eloi Adão Edinger Dalathea 

_____________________________ ____________________________ 

 

Marlon Ramos Tedesco Omar Moro 

 


