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ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

Data: 25 de julho 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 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 235/2017, o qual “Envia resposta do requerimento nº 022/2017” de 

autoria do Poder Executivo Municipal; Ofício nº 24/2017, o qual “Envia projetos para apreciação” 

de autoria do Poder Executivo Municipal;  Pedido de Providência nº 129/2017, o qual “Solicita 

colocação de luminárias na Rua Pedro Machado de Borba na comunidade de Rio dos Sinos” de 

autoria das bancadas PP,PSDB e PRB; Pedido de Providência nº 130/2017, o qual “Solicita 

patrolamento, ensaibramento na Travessa Reis (ao lado da igreja adventista) na comunidade de Rio 

dos Sinos” autoria das bancadas PP,PSDB e PRB; Requerimento Nº 025/2017, o qual “Solicita 

informações dos estagiários, dos cargos em comissão, das horas extras pagas aos servidores nos 

últimos 3 meses” de autoria das bancadas PP, PSDB e PRB; Moção nº 015/2017, o qual 

“Encaminha moção ao Chefe da Agência da CEEE, de Santo Antônio da Patrulha” de autoria de 

todas as bancadas; Projeto de Lei Nº 056/2017, o qual “Abre Crédito Especial R$ 217.500,00” de 

autoria do Poder Executivo Municipal; Projeto de Lei Nº 057/2017, o qual “Concede anistia de 

multa e remissão de juros da taxa de água e dá outras providências” de autoria do Poder Executivo 

Municipal. Nada mais a constar no expediente, de imediato, o Excelentíssimo Senhor Presidente 

suspendeu a reunião por cinco minutos para formação da Ordem do Dia: Requerimento Nº 

025/2017, o qual “Solicita informações dos estagiários, dos cargos em comissão, das horas extras 

pagas aos servidores nos últimos 3 meses” de autoria das bancadas PP, PSDB e PRB, sendo 

colocado em discussão bem como e votação, sendo aprovado por todos os Vereadores presentes; 

Moção nº 015/2017, o qual “Encaminha moção ao Chefe da Agência da CEEE, de Santo Antônio da 
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Patrulha” de autoria de todas as bancadas, sendo colocado em discussão bem como e votação, sendo 

aprovado por todos os Vereadores presentes; Projeto de Lei Nº 055/2017, o qual “AUTORIZA A 

ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE AGENTES 

COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS, sendo colocado em discussão 

bem como e votação, sendo aprovado por todos os Vereadores presentes; Projeto de Lei Nº 

056/2017, o qual “ABRE CRÉDITO ESPECIAL”, sendo colocado em discussão bem como e 

votação, sendo aprovado por todos os Vereadores presentes; Projeto de Lei Nº 057/2017, o qual 

“CONCEDE ANISTIA DE MULTA E REMISSÃO DE JUROS DA TAXA DE ÁGUA E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS” de autoria do Poder Executivo, sendo colocado em discussão e 

encaminhado para a comissão de comissão de finanças, orçamento, obras e serviços públicos. 

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 do requerimento 25, agradecendo a aprovação, falou do 

acordo de lideranças para aprovação do projeto abre crédito, pois sem essa aprovação o Executivo 

não teria valor para pagar a folha de pagamento dos servidores e também da aprovação da 

contratação de agentes de saúde que são necessários para o município; Vereador Elcio Ramos dos 

Reis- PMDB, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, 

agradeceu a todos pela união na construção provisória da ponte do “Sertão”;  Vereadora Sandra de 

Ávila- PP, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, falou do 

requerimento 25, que é solicitação de esclarecimentos, comentou do projeto abre crédito para 

educação pois só com esse remanejo poderia se fazer o pagamento dos servidores da Prefeitura;  

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

presentes, comentou do responsável da água, para que ele compareça nos locais que tem vazamento, 

falou das colocações de luminárias no Município, pois tem muitos lugares que estão no escuro 

ainda, parabenizou os times pelo campeonato Municipal, falou dos pedidos de quebra mola, e 

agradeceu pelo trabalho, pois estão fazendo, falou da aprovação do projeto de abre crédito para 

pagamento do funcionalismo público. Em seguida concedeu 05 minutos para as comunicações dos 

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

avisou da votação popular 2017/2018. Em seguida o Presidente deu por encerrada a 21º 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 

 

 


