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ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

Data: 27 de novembro 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 trigésima oitava 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 383/2017 o qual “Envia Lei Municipal Nº 1.795/2017 sancionada e 

publicada em 21/11/2017” de autoria do Poder Executivo; Ofício Nº 022/2017 o qual, “ Convida 

todos os vereadores para o encerramento do campeonato interescolar no dia 06/12/2017 ás 9h, n 

ginásio de esportes” de autoria da Escola Marçal Ramos; Ofício nº 001/2017 o qual “Convida todos 

os Vereadores para participar da Solenidade em comemoração aos 10anos do CRAS, dia 01/12 as 

14h” de autoria do Cras; Correspondência recebida nº prot. 933/2017 o qual, “Convida os 

vereadores para participar da formatura da pré escola no dia 16/12 as 20h no CTG” de autoria da 

Escola Mundo Encantado II; Pedido de Providência n° 208/2017, o qual “Solicita troca de lâmpadas 

na Rua Antônio Manuel dos Santos em frente a propriedade do Sr. Antônio da Silva Oliveira, na 

Comunidade de Sertão do Rio dos Sinos”, de autoria das bancadas PP, PRB e PSDB; Pedido de 

Providência n° 209/2017, o qual “Solicita a colocação de tampa na caixa d’água, que fica atrás do 

posto da Brigada Militar e manutenção do espaço da mesma”, de autoria das bancadas PP, PRB e 

PSDB; Pedido de Providência n° 210/2017, o qual “Solicita troca de lâmpadas na Vilinha, onde foi 

trocado os postes de concreto, na localidade de Arroio Guimarães”, de autoria das bancadas PP, 

PRB e PSDB; Pedido de Providência n° 211/2017, o qual “Solicita a construção de calçadas em 

frente aos órgãos públicos”, de autoria das bancadas PP, PRB e PSDB; Pedido de Providência n° 

212/2017, o qual “Solicita troca de lâmpadas em frente a casa da Sra. Carmelinda na localidade de 

Grota”, de autoria das bancadas PP, PRB e PSDB; Pedido de Providência n° 213/2017, o qual 

“Solicita patrolamento, encascalhamento e ensaibramento em toda a extensão do Morro dos 
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Polacos”, de autoria das bancadas PP, PRB e PSDB; Pedido de Providência n° 214/2017, o qual 

“Solicita patrolamento, encascalhamento e ensaibramento em toda a extensão da Grota”, de autoria 

das bancadas PP, PRB e PSDB. 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:  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: Vereador Djalmo Gomes Ribeiro- PP, 

saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, comentou dos pedidos 

de providência de troca de lâmpadas na Vilinha, e da urgência do patrolamento das estradas que 

estão em péssimas condições de trafegabilidade, falou da viagem a Brasília e da importância do 

congresso com palestras motivadoras;  Vereadora Sandra de Ávila- PP, saudou a Mesa Diretora, 

colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, comentou dos pedidos de providência de 

extrema urgência a colocação da tampa da caixa d’água atrás do posto da Brigada e do pedido de 

que o Executivo faça a calçada nos seus órgãos pois esse está exigindo da população então tem que 

dar exemplo; Vereador Omar Moro – PP, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, 

Assessores e demais presentes, comentou do pedido de providência de colocação da tampa da caixa 

d’água atrás do posto da Brigada Militar espera providência, agradeceu a colocação da lâmpada na 

mesma entrada do “elcio”, falou do boeiro da frente do cemitério do Sertão, diz que já pediu varias 

vezes e espera ser atendido, lembrou da audiência da Vivo quarta feira. 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 

39º Reunião Ordinária do ano de 2017. Nada mais a constar, eu Secretário, encerro a presente Ata. 
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_____________________________ _____________________________ 

 

Cláudio Luis Sanna Djalmo Gomes Ribeiro 

 

 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

 

Fabiano Santos da Silva Luiz Presente  

 

 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

 

Marlon Ramos Tedesco Omar Moro 

 

 

 

 

                                            _________________________________ 

Sandra de Ávila 

 

_____________________________ 

  

 

____________________________ 

 

Elcio Ramos dos Reis Eloi Adão Edinger Dalathea 

 


