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ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

Data: 23 de outubro 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 1º secretária que fizesse a leitura de um texto bíblico como na forma de 

costume. Prosseguindo, Excelentíssimo Senhor Presidente, colocou a ata da trigésima terceira 

Reunião Ordinária em discussão e votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. 

Prosseguindo o roteiro Excelentíssimo Senhor Presidente solicitou a secretário que realizasse a 

leitura do Expediente do Dia: Ofício nº 339/2017, o qual “ Envia Leis Municipais Nº 1786 a 1788” 

de autoria do Poder Executivo Municipal;  Ofício nº 065/2017, o qual “Solicita o espaço da câmara 

de Vereadores no dia 10/11, no período das 13 as 17 horas para o Fórum de segurança alimentar” de 

autoria do Poder Executivo Municipal; Ofício nº 064/2017, o qual “Convida o Presidente e os 

demais Vereadores para participar da Festa da Família dia 29/10 no Salão da Vila Nova”, de autoria 

do Poder Executivo Municipal; Correspondência recebida Cm Nº187918/2017, o qual “Envia 

recursos financeiros de R$ 3.460,00 para escola Carlos Gomes”, de autoria do Ministério da 

Educação; Correspondência recebida CM Nº 187920, o qual “Envia recursos no valor de R$ 

1.340,00 para a Escola Mundo Encantado II”, de autoria do Ministério da Educação;  Pedido de 

Providência nº 184/2017, o qual “Solicita a reabertura da valeta e desentupimento do bueiro, 

próximo a residência da Sra Catarina Pospichil na Rua João Demétrio dos Reis, na localidade de 

Quebrada do Rio dos Sinos” de autoria das bancadas PP,PSDB e PRB; Pedido de Providência nº 

185/2017, o qual “Solicita troca de lâmpadas em toda a extensão da localidade de Alto Rio do 

Meio” de autoria das bancadas PP,PSDB e PRB;  Pedido de Providência nº 186/2017, o qual 

“Solicita patrolamento e ensaibramento na Travessa José Cardoso na comunidade de Rio dos Sinos” 

de autoria das bancadas PP,PSDB e PRB;  Pedido de Providência nº 187/2017, o qual “Solicita 

limpeza dos bueiros em frente a propriedade do Senhor Nestor Machado dos Santos (Nestorzinho), 

na Rua Inácio Rabelo, na localidade do Centro” de autoria das bancadas PP,PSDB e PRB;  Pedido 
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de Providência nº 188/2017, o qual “Solicita patrolamento e ensaibramento em toda extensão da 

localidade de Morro dos Dias” de autoria das bancadas PP,PSDB e PRB;  Pedido de Providência nº 

189/2017, o qual “Solicita patrolamento e ensaibramento na Rua Valdomiro Gomes da Silva no 

Centro” de autoria e das bancadas PP,PSDB e PRB;  Pedido de Providência nº 190/2017, o qual 

“Solicita patrolamento, ensaibramento e encascalhamento na Rua da “Divinéia” na localidade de 

Vila Nova” de autoria e das bancadas PP,PSDB e PRB;  Moção de Pesar Nº 008/2017, o qual 

“Encaminha voto de profundo pesar aos familiares da Sra. Eliane Silveira Colombo” de autoria de 

todas as Bancadas; Moção de Pesar Nº 009/2017, o qual “Encaminha voto de profundo pesar aos 

familiares do Sr. Olívio Bereta”, de autoria de todas as Bancadas; Requerimento Nº 042/2017, o 

qual “Solicita saber o andamento da colocação de BTIs”, de autoria das bancadas PP, PSDB e PRB; 

Requerimento Nº 043/2017, o qual “Solicita listagem completa dos CCs e CIEEs e pagamento das 

horas extras aos servidores”, de autoria das bancadas PP, PSDB e PRB. 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 de imediato, o Excelentíssimo Senhor 

Presidente suspendeu a reunião por cinco minutos para formação da Ordem do Dia: Requerimento 

Nº 042/2017, o qual “SOLICITA SABER O ANDAMENTO DA COLOCAÇÃO DE BTIS” de 

autoria das bancadas PP, PSDB e PRB,  sendo colocado em discussão e aprovados por todos os 

Vereadores presentes;  Requerimento Nº 043/2017, o qual “SOLICITA LISTAGEM COMPLETA 

DOS CCS E CIEES E PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS AOS SERVIDORES” de autoria 

das bancadas PP, PSDB e PRB,  sendo colocado em discussão e aprovados por todos os Vereadores 

presentes;   Moção de Pesar Nº 008/2017, o qual “ENCAMINHA VOTO DE PROFUNDO PESAR 

AOS FAMILIARES DA SRA. ELIANE SILVEIRA COLOMBO” de autoria de todas as Bancadas, 

sendo colocado em discussão e aprovados por todos os Vereadores presentes; Moção de Pesar Nº 

009/2017, o qual “ENCAMINHA VOTO DE PROFUNDO PESAR AOS FAMILIARES DO SR. 

OLÍVIO BERETA”, de autoria de todas as Bancadas, sendo colocado em discussão e aprovados por 

todos os Vereadores presentes. Nada mais 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 da estrada do Morro dos Dias que tem que haver um patrolamento pois a estrada não tem 

mais condições de trafegabilidade, falou dos pedidos de providencia do andamento da colocação de 

BTIs e remédios nos postos de saúde; Vereador Luiz Presente- PMDB, saudou a Mesa Diretora, 
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colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, comentou da moção dos familiares da Sra 

Eliane Colombo, falou da festa do aniversário do Município que estava muito boa, falou do 

encerramento com missa e do abaixo assinado da questão do asfalto; Vereadora Sandra de Ávila-

PP, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, falou da festa do 

aniversário do Município que estava boa, falou dos pedidos de providencia e que a secretaria de 

obras atenda os pedidos;  Vereador Omar Moro-PP, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, 

Assessores e demais presentes, comentou da situação do Município, falou das estradas em péssimas 

condições na Quebrada do Rio dos Sinos e TRV Jose Cardoso, pois com a ponte dos Fofonka 

quebrada essas estradas tem que ser patroladas, comentou do pedido de limpeza do bueiro na frente 

do cemitério do Sertão, falou do pedido de arrumar o calçamento após a rotula dos Fofonka, falou 

dos votos de pesar aos familiares dos falecidos das moções encaminhadas, comentou da festa do 

Município que estava muito bem organizada e muito boa. Em seguida concedeu 05 minutos para as 

comunicações dos lideres de bancada. Líderes de Bancada: Nada mais há constar. Comunicação 

do Presidente: Nada mais há constar. Em seguida o Presidente deu por encerrada a 34º Reunião 

Ordinária do ano de 2017. Nada mais a constar, eu Secretário, encerro a presente Ata. 
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___________________________ 

Cláudio Luis Sanna 

 

 

 

             ___________________________ 

                     Elcio Ramos dos Reis 

 

  

 

___________________________ 

 

    _____________________________ 

Djalmo Gomes Ribeiro 

 

 

 

    _____________________________ 

              Eloi Adão Edinger Dalathea 

 

 

 

___________________________ 

                       Fabiano Santos da Silva Luiz Presente  

 

  

 

 

 

 

                                           _________________________________ 

Sandra de Ávila 

  

___________________________ 

Marlon Ramos Tedesco 

___________________________ 

Omar Moro 

 

 


