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ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

Data: 10 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 décima nona 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: Convite Circular nº 066/2017, o qual “Convoca para a 4º Reunião Ordinária de 

2017, no dia 13/07 as 14h” de autoria do COMITESINOS; Ofício nº 224/2017, o qual “Informa a 

ausência de GFIP dos meses de Janeiro, Março e Abril” de autoria do Poder Executivo; Ofício nº 

22/2017, o qual “Envio de Projeto de Lei para apreciação e votação” de autoria do Poder Executivo; 

Pedido de Providência nº 102/2017, o qual “Solicita Patrolamento e ensaibramento na Rua Argeu 

Camilo da Silva e na Rua Isidoro Tomacheski na comunidade de Morro das Flores” de autoria das 

bancadas PP,PSDB e PRB; Pedido de Providência nº 103/2017, o qual “Solicita patrolamento, 

ensaibramento e encascalhamento na Rua do Morno até a casa do Antônio do Gilica na comunidade 

de Vila Nova” de autoria das bancadas PP,PSDB e PRB; Pedido de Providência nº 104/2017, o qual 

“ Solicita Colocação de um bueiro na entrada da Divinéia na comunidade de Vila Nova” de autoria 

das bancadas PP,PSDB e PRB; Pedido de Providência nº 105/2017, o qual “Solicita uma vistoria, 

juntamente com reparos no telhado da Escola Municipal de Educação Infantil Mundo Encantado I 

na comunidade de Rio dos Sinos” de autoria das bancadas PP,PSDB e PRB;  Pedido de Providência 

nº 106/2017, o qual “Solicita o conserto de um bueiro e as cabeceiras deste, próximo ao Clube de 

Mães (vô Nira) na Rua Emílio Geraldo da Silva na comunidade de Alto Rio dos Sinos” de autoria 

das bancadas PP,PSDB e PRB;  Pedido de Providência nº 107/2017, o qual “Solicita patrolamento e 

ensaibramento em toda subida da Limeira” de autoria das bancadas PP,PSDB e PRB;  Pedido de 

Providência nº 108/2017, o qual “Solicita que um bueiro seja desentupido na Rua Emílio Geraldo da 

Silva, em frente ao Nº394 na comunidade de Alto Rio dos Sinos” de autoria das bancadas PP,PSDB 
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e PRB; Pedido de Providência nº 109/2017, o qual “Solicita Patrolamento e ensaibramento na 

Estrada do Morro Agudo até a divisa de Osório” de autoria do Vereador Cláudio Luis Sanna- 

PMDB; Pedido de Providência nº 110/2017, o qual “Colocação de dois bueiros na Estrada dos 

Imigrantes em frente á casa do Sr. Dorival Menoti na localidade de Rio do Meio” de autoria das 

bancadas PP,PSDB e PRB; Pedido de Providência nº 111/2017, o qual “Patrolamento e 

ensaibramento na Estrada dos Barcelos, na Comunidade do Alto Caraá” de autoria da bancada 

PMDB; Pedido de Providência nº 112/2017, o qual “Patrolamento e ensaibramento na Estrada do 

Ficanha, na Comunidade do Alto Caraá” de autoria da bancada PMDB; Pedido de Providência nº 

113/2017, o qual “Patrolamento e ensaibramento na Estrada Pedro José da Cunha, na Comunidade 

de Quebrada do Rio dos Sinos” de autoria da bancada PMDB; Pedido de Providência nº 114/2017, 

o qual “Solicita complementação na rede de água próximo ao Fiqueirinha ligando na Estrada Nossa 

Senhora das Lágrimas, em Alto Caraá, sentido Alto Caraá –Centro” de autoria da bancada PMDB; 

Pedido de Providência nº 115/2017, o qual “Solicita segmento da Estrada que costeia ao Rio do lado 

esquerdo até sair próximo a Estrada Nossa Senhora das Lágrimas na comunidade de Alto Caraá” de 

autoria da bancada PMDB; Pedido de Providência nº 116/2017, o qual “Solicita envaletamento, 

patrolamento, ensaibramento na Estrada Grota que liga ao Morro Agudo” de autoria da bancada 

PMDB; Pedido de Providência nº 117/2017, o qual “Solicita Calçada para pedestres, na frente da 

Escola Municipal de Educação Infantil Mundo Encantado, na Rua Leopoldo Fofonka e no Posto de 

Saúde Rio dos Sinos, na Rua Salvador de Ávila, ambos na Comunidade de Rio dos Sinos” de 

autoria da bancada PMDB; Pedido de Providência nº 118/2017, o qual “Solicita Calçada para 

pedestres, na frente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, na Rua Lourenço Correa Gomes no 

Centro de Caraá” de autoria da bancada PMDB; Moção de Congratulação nº001/201, o qual 

“Encaminha votos de congratulação ao Patrão Joelmir Andrade dos Santos” de autoria das bancadas 

PP, PRB e PSDB; Requerimento Nº 022/2017, o qual “Requer que o Executivo informe a esta 

Casa, qual o percentual em que se encontra o índice de pessoal desse Poder até a presente 

data” de autoria das bancadas PP,PSDB e PRB; Projeto de Lei nº 053/2017, o qual “ Abre crédito 

no valor de R$ 4.500,00” 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 022/2017, o qual “REQUER QUE O EXECUTIVO 

INFORME A ESTA CASA, QUAL O PERCENTUAL EM QUE SE ENCONTRA O ÍNDICE 

DE PESSOAL DESSE PODER ATÉ A PRESENTE DATA” de autoria das bancadas PP,PSDB e 

PRB, sendo colocado em discussão bem como e votação, sendo aprovado por todos os Vereadores 
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presentes; Moção de Congratulação nº 001/201, o qual “ENCAMINHA VOTOS DE 

CONGRATULAÇÃO AO PATRÃO JOELMIR ANDRADE DOS SANTOS” de autoria das 

bancadas PP, PRB e PSDB, sendo colocado em discussão bem como e votação, sendo aprovado por 

todos os Vereadores presentes;  Projeto de Lei nº 053/2017, o qual “ABRE CRÉDITO NO VALOR 

DE R$ 4.500,00” de autoria do Poder Executivo, sendo colocado em discussão bem como e 

votação, sendo aprovado por todos os Vereadores presentes. 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, informou que foi chamado na creche do Rio dos Sinos, e que o telhado está muito 

ruim, disse que chove dentro e que tem que ser prioridade a escolinha, pede para que arrumem o 

telhado, pediu também para arrumarem as paradinhas de ônibus que as crianças tem que esperar o 

ônibus e estão na chuva, afirmou que a comunidade e Prefeitura irão ajudar na arrumação provisória 

da ponte do Silvio; Vereador Elcio Ramos dos Reis- PMDB, saudou a Mesa Diretora, colegas 

Vereadores, Assessores e demais presentes, agradeceu o empenho para arrumar provisóriamete a 

ponte do Silvio, comentou que esteve na Estrada da Limeira e que foi patrolada, parabenizou a 

Zulma pelo trabalho feito nessa estrada, disse que com união se fara um Caraá melhor; Vereador 

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

demais presentes, comentou dos pedidos de providência de solicitação de calçada, que é importante 

que a administração faça nos seus órgãos, agradeceu os Vereadores pela parceria, parabenizou a 

patronagem do CTG, e avisou a Comunidade do Sertão que podem contar com ele, informou que 

receberam uma emenda do Deputado Alceu Moreira de R$ 438.750,00 para calçamento do Alto Rio 

dos Sinos; Vereador Marlon Ramos Tedesco- PSDB, saudou a Mesa Diretora, colegas 

Vereadores, Assessores e demais presentes, comentou da ligação da Grota a estrada do Morro 

Agudo, agradeceu por fazerem essa obra, falou da importância da participação do Legislativo nas 

comunidades, disse que a união é muito importante, agradeceu a Beti pelo convite da conferencia, 

comentou de um bueiro que tem que ser feito, que a administração faça a arrumação, pois esta 

atrapalhando o transito; Vereador Luiz Presente- PMDB- saudou a Mesa Diretora, colegas 

Vereadores, Assessores e demais presentes, comentou dos pedidos de providência, falou que a 

comunidade ajuda no que precisar para a concretização dos pedidos; Vereador Claudio Luis 

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

comentou que sente-se preocupado com relação a ajuda que a comunidade da, pois se alguém se 
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machuca a responsabilidade é de quem, é da Prefeitura seria mais um gasto, então que o Município 

faça a sua parte; Vereadora Sandra de Ávila- PP, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, 

Assessores e demais presentes, agradeceu o convite da Beti para participarem da Conferência da 

Assistencia social, parabenizou o evento do CTG e agradeceu a servidora Janice pelo mimo 

deixado, falou da reunião do Sertão, que esta disposta a ajudar, comentou da visita na Rua Emílio 

Geraldo, comentou do edital do processo seletivo para professor, pediu que tenha mais publicidade, 

falou que participou de um curso para aperfeiçoamento de documentos oficiais; Vereador Omar 

Moro- PP, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, agradeceu 

a Beti pelo convite da conferencia de assistência social, falou dos pedidos de providência e 

agradeceu a presença de todos na reunião da comunidade do Sertão, parabenizou a patronagem do 

CTG pelo belo evento realizado. 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 18º 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  

 

 

  

___________________________ 

Marlon Ramos Tedesco 

___________________________ 

Omar Moro 
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                                            _________________________________ 

Sandra de Ávila 

 


