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ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

Data: 17 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 012/2017, o qual “Informa que a partir de maio/2017 responde como 

chefe da Agência de Santo Antonio da Patrulha o Sr. Vladimir Lessa Guatimosin” de autoria da 

CEEE;  Ofício nº 255/2017, o qual “Envia Lei Municipal Nº 1.760/2017 sancionada e publicada” de 

autoria do Poder Executivo Municipal;  Ofício nº 229/2017, o qual “Comunica que o prefeito Nei 

Pereira dos Santos, estará em Brasília nos dias 17 a 19 de julho” de autoria do Poder Executivo 

Municipal; Ofício nº 49/2017, o qual “Solicita espaço da Câmara de Vereadores, no dia 10/8/17” de 

autoria da Escola Marçal Ramos; Oficio Mensagem nº 023/2017, o qual ”Envia Projetos de Leis” de 

autoria do Poder Executivo; Pedido de Providência nº 119/2017, o qual “Solicita a construção de 

um abrigo de ônibus (em frente á entrada da Prainha) na Rua João Fernandes na localidade de Passo 

do Marco” de autoria das bancadas PP,PSDB e PRB; Pedido de Providência nº 120/2017, o qual 

“Solicita Construção de um abrigo de ônibus, na localidade de Passo Osvaldo Cruz, próximo à 

residência de Olívio e Márcia” de autoria das bancadas PP,PSDB e PRB; Pedido de Providência nº 

121/2017, o qual “Solicita a colocação de uma tampa na caixa d´ água, na comunidade de Arroio 

Guimarães, na localidade de Vilinha” de autoria das bancadas PP,PSDB e PRB; Pedido de 

Providência nº 122/2017, o qual “Solicita reparos na Estrada dos Imigrantes até a divisa com 

Osório” de autoria das bancada PMDB; Pedido de Providência nº 123/2017, o qual “Solicita 

patrolamento, ensaibramento na Estrada do Alto Rio do Meio até o Morro Agudo” de autoria das 

bancadas PP,PSDB e PRB; Pedido de Providência nº 124/2017, o qual “Solicita continuação de 

emplacamento das comunidades” de autoria da bancada PMDB; Pedido de Providência nº 
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125/2017, o qual “Solicita patrolamento, ensaibramento em toda a extensão na Estrada da 

Comunidade da Pedra” de autoria da bancada PMDB;  Pedido de Providência nº 126/2017, o qual 

“Solicita a pintura dos quebra molas da Rua Leopoldo Fofonka no Rio dos Sinos” de autoria da 

bancada PMDB; Pedido de Providência nº 127/2017, o qual “Solicita patrolamento, ensaibramento 

na Estrada Principal do Rio dos Sinos” de autoria da bancada PMDB; Pedido de Providência nº 

128/2017, o qual “Solicita patrolamento, ensaibramento na Estrada da Sanga Funda” de autoria da 

bancada PMDB; Requerimento Nº 023/2017, o qual “ Solicita informações a respeito da paralisação 

das obras de pavimentação” de autoria das bancadas PP,PSDB ,PRB e PMDB; Requerimento Nº 

024/2017, o qual “ Solicita sobre a retirada da “Pinguela” na Quebrada dos Rio dos Sinos” de 

autoria das bancadas PP,PSDB e PRB; Projeto de Lei nº 054/2017, o qual “Autoriza a contratação 

temporária de secretário de escola e dá outras providências” de autoria do Poder Executivo; 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” de autoria do Poder Executivo. 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 023/2017, o qual “SOLICITA 

INFORMAÇÕES A RESPEITO DA PARALISAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO” de 

autoria das bancadas PP,PSDB ,PRB E PMDB, sendo colocado em discussão bem como e votação, 

sendo aprovado por todos os Vereadores presentes; Requerimento Nº 024/2017, o qual “SOLICITA 

INFORMAÇÕES SOBRE A RETIRADA DA “PINGUELA” NA QUEBRADA DOS RIO DOS 

SINOS” de autoria das bancadas PP,PSDB e PRB,sendo colocado em discussão bem como e 

votação, sendo aprovado por todos os Vereadores presentes;  Projeto de Lei nº 054/2017, o qual 

“AUTORIZA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SECRETÁRIO DE ESCOLA E DÁ 

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

encaminhado para a comissão de constituição e justiça, educação, saúde, ação social e meio 

ambiente; 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” de autoria do Poder Executivo, sendo colocado em discussão e 

encaminhado para a comissão de constituição e justiça, educação, saúde, ação social e meio 

ambiente. 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, agradeceu por terem feito a ponte pênsil da vilinha, 
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solicitou a reforma dos abrigos de ônibus, e pediu que seja patrolada as estradas principais, pois 

estão bem ruins; Vereador Marlon Ramos Tedesco- PSDB, saudou a Mesa Diretora, colegas 

Vereadores, Assessores e demais presentes, falou do pedido de providencia do patrolamento da 

estrada dos imigrantes, que até agora não foi patrolada a estrada, e faz muito tempo que não fazem 

essa manutenção da estrada, acha importante a homenagem do Fabiano aos policias da brigada 

militar, mais sente-se preocupado com a segurança publica, almeja mais policiamento no Município 

de Caraá; Vereadora Sandra de Ávila- PP, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, 

Assessores e demais presentes, falou do requerimento 24/2017, relatou que os moradores 

solicitaram, comentou sobre a ponte do sertão, disse que os trabalhos começaram de forma errada, 

pois foram precipitados em comprar o material sem orçamentos; Vereador Omar Moro- PP, 

saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, agradeceu o pessoal do 

CRAS, pela organização do evento, disse sentir-se feliz com o convite da Conferencia de assistência 

social, comentou dos calçamentos das obras estarem muito devagar, comentou sobre a retirada da  

pinguela, que os moradores solicitaram esclarecimentos. 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 20º 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 

 
 


