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ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

Data: 09 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 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 323/2017, o qual “ Envia resposta do Requerimento nº 038/2017” de 

autoria do Poder Executivo Municipal; Ofício nº 324/2017, o qual “Envia resposta do Requerimento 

nº 039/2017”, de autoria do Poder Executivo Municipal; Ofício nº 325/2017, o qual “Solicita o 

nome dos integrantes da Comissão de Emancipação e os 9 primeiros vereadores”, de autoria do 

Poder Executivo Municipal; Ofício Mensagem nº 030/2017, o qual “Envia Projeto de Lei para 

apreciação”, de autoria do Poder Executivo Municipal; Ofício nº 327/2017, o qual “Solicita a 

retirada do Projeto de Lei ”, de autoria do Poder Executivo Municipal; Ofício Nº 330/2017, o qual 

“Solicita o Regime de Urgência para a tramitação e apreciação do Projeto de Lei 082/2017” de 

autoria do Poder Executivo Municipal; Pedido de Providência nº 178/2017, o qual “Solicita 

colocação do suporte e lâmpadas no poste em frente a residência do Sr. Angelino Geraldo da Silva 

na Rua Pedro Geraldo na comunidade de Alto Rio dos Sinos” de autoria das bancadas PP,PSDB e 

PRB;  Pedido de Providência nº 179/2017, o qual “Solicita patrolamento e ensaibramento na 

Estrada do Sertão do Rio dos Sinos até a comunidade de Baixa Grande” de autoria das bancadas 

PP,PSDB e PRB;  Pedido de Providência nº 180/2017, o qual “Solicita que seja feita a manutenção 

do calçamento na frente da propriedade do Sr. Orquiz Moro, na Rua Leopoldo Fofonka na 

comunidade de Rio dos Sinos” de autoria das bancadas PP,PSDB e PRB; Requerimento Nº 

040/2017, o qual “Solicita que envie o requerimento com protocolo indicando o nome do munícipe, 

qual foi a avaria na máquina data e horário do serviço prestado, bem como informe o período que o 
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servidor Jaime estava de férias” de autoria das bancadas PP,PRB e PSDB; Projeto de Resolução Nº 

010/2017, o qual “Determina Ponto facultativo na Câmara Municipal” de autoria da mesa diretora; 

Projeto de Lei Nº 081/2017, o qual “Dá denominação oficial a uma via pública no município” de 

autoria do Vereador Elcio Ramos dos Reis-PMDB; Projeto de Lei Nº 083/2017, o qual “Dá 

denominação oficial a uma via pública no município” de autoria dos Vereadores Omar Moro- PP, 

Djalmo Gomes Ribeiro-PP e Sandra de Àvila-PP; Projeto de Lei Nº 082/2017, o qual “Estabelece o 

calendário de prazos para pagamento do IPTU- imposto predial e territorial urbano para o exercício 

de ” de autoria do Poder Executivo Municipal.  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 040/2017, o qual 

“SOLICITA QUE ENVIE O REQUERIMENTO COM PROTOCOLO INDICANDO O NOME DO 

MUNÍCIPE, QUAL FOI A AVARIA NA MÁQUINA DATA E HORÁRIO DO SERVIÇO 

PRESTADO, BEM COMO INFORME O PERÍODO QUE O SERVIDOR JAIME ESTAVA DE 

FÉRIAS” de autoria das bancadas PP,PRB e PSDB,  sendo colocado em discussão e aprovados por 

todos os Vereadores presentes; Projeto de Resolução Nº 010/2017, o qual “Determina Ponto 

facultativo na Câmara Municipal” de autoria da mesa diretora, sendo colocado em discussão e 

APROVADOS POR TODOS OS VEREADORES PRESENTES; Projeto de Lei Nº 081/2017, o 

qual “Dá denominação oficial a uma via pública no município” de autoria do Vereador Elcio Ramos 

dos Reis-PMDB, sendo colocado em discussão e encaminhado para A COMISSÃO DE 

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EDUCAÇÃO, SAÚDE, AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE;            

Projeto de Lei Nº 082/2017, o qual “Estabelece o calendário de prazos para pagamento do IPTU- 

imposto predial e territorial urbano para o exercício de 2017” de autoria do Poder Executivo 

Municipal, sendo colocado em discussão e APROVADOS POR TODOS OS VEREADORES 

PRESENTES; Projeto de Lei Nº 083/2017, o qual “DÁ DENOMINAÇÃO OFICIAL A UMA VIA 

PÚBLICA NO MUNICÍPIO” de autoria dos Vereadores Omar Moro- PP, Djalmo Gomes Ribeiro-

PP e Sandra de Àvila-PP; sendo colocado em discussão e encaminhado para a COMISSÃO DE 

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EDUCAÇÃO, SAÚDE, AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE. 

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 Elói Adão Edinger Dalathea- PRB, saudou a Mesa 

Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, solicita a secretária de obras que 
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coloque o saibro na entrada da Grota, pediu que o Nei atenda a população, pediu ajuda sobre a ponte 

pênsil do Alto Rio dos Sinos;  Vereador Elcio Ramos dos Reis-PMDB, saudou a Mesa Diretora, 

colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, falou que os vereadores as vezes são criticados 

e que os vereadores atuais estão se unindo em prol da comunidade, comentou que os vereadores 

estão do lado do povo, é com a união que as coisas vão melhorar, parabenizou a Sandra pela festa da 

comunidade do Rio dos Sinos; Vereador Fabiano Santos da Silva -PMDB, saudou a Mesa 

Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, comentou que é justo a reclamação do 

pessoal da comunidade do Alto Rio dos Sinos, falou dos serviços prestados pela secretaria de Obras, 

disse se sentir contente pela parceria que está tendo na Casa Legislativa; Vereador Marlon Ramos 

Tedesco-PSDB, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, 

comentou que é de extrema importância a comunidade vir pedir ajuda até o Legislativo, que os 

vereadores estarão a disposição, mais quem resolve mesmo o problema é o executivo, que este tem 

a obrigação de ajudar pois esse se dispôs a estar lá dentro da prefeitura pra resolver esses projetos, 

comentou do projeto de troca de padrão do técnico agrícola; Vereador Luiz Presente-PMDB, 

saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes,  comentou da vinda do 

Policial Militar Reginaldo, que foi graças ao esforço dos Vereadores, e pediu o patrolamento para a 

secretaria Zulma da estrada do Alto Caraá; Vereador Claudio Luis Sanna-PMDB, saudou a Mesa 

Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, comentou do banheiro público que é 

muito importante para a população, falou de arrumar a ponte pênsil que depois que acontecer a 

tragédia não adianta reclamar, disse que a união do povo faz a força, que a comunidade de Alto Rio 

dos Sinos esta certa de vir até esta Casa e junto ir na Prefeitura para o prefeito dar a solução, pois 

ele ganha para administrar esse Município; Vereador Djalmo Gomes Ribeiro-PP, saudou a Mesa 

Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, agradeceu a comunidade de Alto Rio 

dos Sinos, por virem até os Vereadores e disse que o executivo tem que ter atenção com essa 

comunidade, falou que não tem medicamento nos postos de saúde, a administração tem que se 

programar pra essas coisas, parabenizou a Sandra pela festa da comunidade do Rio dos Sinos, 

comentou de mais um Policial militar para o município; Vereadora Sandra de Ávila-PP, saudou a 

Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, agradece a presença da 

comunidade do Alto Rio dos Sinos e pede que o Executivo faça sua parte, falou dos projetos 

aprovados e os que estão em comissão; falou dos problemas com as maquinas da prefeitura e pede 

para que a população seja atendida;  

 



Câmara Municipal de Vereadores 

Caraá – RS 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 
Av. Arno Von Saltiél, nº 190, Cx. Postal 122, CEP 95515-000, Centro 

Caraá/RS, Fone: (51) 3615 1315 e 3615 1041 

4 

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

presentes, falou que a comunidade de Alto Rio dos Sinos está de parabéns em vir e cobrar por seus 

direitos, pede que a Prefeitura faça o serviço, falou do pedido de manutenção do calçamento na Rua 

Leopoldo Fofonka, que é uma vergonha estar daquele jeito que deixaram, parabenizou a Sandra pela 

festa da comunidade de Rio dos Sinos, falou da ponte do Sertão que está um perigo, que vai cair a 

ponte e está uma vergonha, disse que a administração tem que fazer as benfeitorias da sua parte, 

pede que seja feita o patrolamento das estradas pois a população paga seus impostos. 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 32º Reunião Ordinária do ano de 2017. Nada mais a constar, eu Secretário, encerro 

a presente Ata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Cláudio Luis Sanna 

 

 

 

             ___________________________ 

                     Elcio Ramos dos Reis 

 

  

 

___________________________ 

 

    _____________________________ 

Djalmo Gomes Ribeiro 

 

 

 

    _____________________________ 

              Eloi Adão Edinger Dalathea 

 

 

 

___________________________ 

                       Fabiano Santos da Silva Luiz Presente  
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                                           _________________________________ 

Sandra de Ávila 

  

___________________________ 

Marlon Ramos Tedesco 

___________________________ 

Omar Moro 

 
 


