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ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

Data: 11 de setembro 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 vigésima segunda 

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 033/2017, o qual “Solicita representantes para compor o 

Conselho do COREDE” de autoria do COREDE; Ofício Circular nº protoc..0645/2017, o qual 

“Convida para participar dos festejos da semana Farroupilha” de autoria do CTG Sentinela dos 

Sinos; Ofício Mensagem nº 027/2017, o qual “Envio de Projeto de Lei, para apreciação” de autoria 

do Poder Executivo Municipal; Correspondência Recebida Nº 138852, o qual “Informa liberações 

de recursos financeiros no valor de R$ 1.530,00” de autoria do Ministério da Educação; 

Correspondência Recebida Nº 138855, o qual “Informa liberações de recursos financeiros no valor 

de R$ 1.880,00” de autoria do Ministério da Educação;  Correspondência Recebida Nº 138856, o 

qual “Informa liberações de recursos financeiros no valor de R$ 1.160,00” de autoria do Ministério 

da Educação; Correspondência Recebida Nº 138853, o qual “Informa liberações de recursos 

financeiros no valor de R$ 5.520,00” de autoria do Ministério da Educação;  Correspondência 

Recebida Nº 138854, o qual “Informa liberações de recursos financeiros no valor de R$ 1.770,00” 

de autoria do Ministério da Educação; Pedido de Providência nº 162/2017, o qual “Solicita 

patrolamento e ensaibramento na Estrada José Cardoso Ramos, na estrada de ligação a casa do Jorge da 

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

163/2017, o qual “Solicita troca de lâmpadas na Rua Salvador de Ávila em frente à Igreja católica no Rio 

dos Sinos” de autoria das bancadas PP,PSDB e PRB; Pedido de Providência nº 164/2017, o qual 

“Solicita troca de lâmpadas na Rua Pedro Ramos de Oliveira, no Rio dos Sinos” de autoria das bancadas 

PP,PSDB e PRB; Pedido de Providência nº 165/2017, o qual “Solicita colocação de luminária na 
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Rua Antônio Correa Andrade na localidade de Chapada, próximo à casa do Sr. Pedro e Marlete” de 

autoria das bancadas PP,PSDB e PRB; Pedido de Providência nº 166/2017, o qual “Solicita reforma 

na ponte do Passo Osvaldo Cruz (próximo à casa do Sr. Raul Lourenzi)” de autoria das bancadas 

PP,PSDB e PRB; Moção Nº 006/2017, o qual “Encaminha voto de profundo pesar aos familiares da 

Sra. Ernestina Fraga de Borba” de autoria de todos os vereadores;  Projeto de Lei Nº 076/2017, o 

qual “Dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2018/2021” de autoria 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: PROJETO DE Lei Nº 076/2017, o qual “DISPÕE SOBRE O PLANO 

PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018/2021” de autoria PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL, sendo colocado em discussão e encaminhado para a COMISSÃO DE FINANÇAS, 

ORÇAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS; MOÇÃO Nº 006/2017, o qual 

“ENCAMINHA VOTO DE PROFUNDO PESAR AOS FAMILIARES DA SRA. ERNESTINA 

FRAGA DE BORBA” de autoria de TODOS OS VEREADORES. 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 

Luiz Presente-PMDB, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais 

presentes, comentou da semana farroupilha e da chama crioula que está no Caraá, parabenizou os 

Policiais Militares pela atuação e homenagem; Vereador Claudio Luis Sanna-PMDB, saudou a 

Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, comentou da luta dos policiais 

militares que mesmo tendo seus salários parcelados não desistem, pediu que os deputados façam a 

coisa certa e um trabalho honesto; Vereador Djalmo Gomes Ribeiro-PP, saudou a Mesa Diretora, 

colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, parabenizou os policiais militares e agradeceu 

pelo serviços prestados a população, disse que a politica esta muito triste com muita “roubalheira” 

falou que tem que escolher com muito cuidado os próximos candidatos, pois esta um cenário 

vergonhoso; Vereador Elói Adão Edinger Dalathea-PRB, saudou a Mesa Diretora, colegas 

Vereadores, Assessores e demais presentes, parabenizou os policiais militares pela atuação deles, 

disse que vão lutar pela educação, saúde e segurança, e pede o comprometimento dos deputados; 

Vereador Elcio Ramos dos Reis-PMDB, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores 

e demais presentes, parabenizou os policiais militares, pelo trabalho e coragem deles e agradeceu 

por todo os serviços prestados, agradeceu a administração pela organização do 7 de setembro, falou 
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das dificuldades que a politica esta passando, e torce para que as coisas melhorem; Vereador 

Fabiano Santos da Silva-PMDB, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e 

demais presentes, comentou da homenagem aos policiais militares, falou da união dos vereadores, 

disse que a presença da Dra Carla é muito especial, comentou que os vereadores foram em reunião 

com o secretario dos transportes, e agora irão em reunião com o Secretário de Segurança publica, 

disse da nova proposta de visita nas comunidades, que toda semana os vereadores vão na 

comunidade escutar as reivindicações, e em parceria com a administração uma patrulha agrícola irá 

na comunidade, parabenizou a organização do desfile 7 de setembro; Vereador Marlon Ramos 

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

parabenizou os policiais militares pelo belo trabalho desenvolvido, falou da união dos vereadores, 

que irão em reunião juntos, solicitando mais segurança pública, agradeceu a Dra Carla, agradeceu ao 

prefeito também por ajudar nas reuniões da comunidade;  Vereadora Sandra de Ávila-PP, saudou 

a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, parabenizou e agradeceu aos 

policiais militares, comentou da proposta dos vereadores na comunidade, que a união entre o 

Executivo e Legislativo também da comunidade, lembrou também da programação farroupilha do 

CTG Sentinela dos Sinos; Vereador Omar Moro- PP, saudou a Mesa Diretora, colegas 

Vereadores, Assessores e demais presentes, comentou da homenagem aos policiais militares, e falou 

da reunião com o secretario de segurança pública, falou da moção de pesar e desejou os votos de 

sentimentos a família, agradeceu ao prefeito pela organização do desfile de 7 de setembro, e 

agradeceu a todos pela participação do desfile, falou da união dos vereadores e disse estão unidos 

pelo bem do Caraá; 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 28º 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 

 

 


