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ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

Data: 05 de junho 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 terceira 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 

178/2017, o qual “ Envia Leis Municipais nº 1.746 e 1.747/2017” de autoria do Poder Executivo 

Municipal; Correspondência recebida nº prot. 322/2017, o qual “Envia projeto social de invernadas 

pré-mirim, mirim e juvenil” de autoria do CTG Sentinela dos Sinos; Comunicado Nº 057383, o qual 

“ comunica o envio de recursos financeiros do Programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação no valor de R$ 50.520,02” de autoria do Ministério da Educação; Oficio Circular- 

GPM, o qual “ Convida para a posse do Delegado de Polícia Civil” de autoria da Prefeitura 

Municipal de Santo Antônio da Patrulha; Pedido de Providência nº 063/2017, o qual “Solicita o 

conserto no calçamento da Rua Lourenço Correa Gomes, a partir do Campo do Central até a rotula 

em frente a agência dos correios ” de autoria das bancadas PP,PSDB e PRB; Pedido de Providência 

nº 064/2017, o qual “Solicita um paradão de ônibus nas proximidades da Escola Marçal Ramos no 

Centro” de autoria das bancadas PP,PSDB e PRB; Pedido de Providência nº 065/2017, o qual 

“Solicita colocação de bueiros na Rua Leopoldo Fofonka, rua em direção ao Sertão do Rio dos 

Sinos”” de autoria das bancadas PP,PSDB e PRB; Pedido de Providência nº 066/2017, o qual 

“Solicita vistoria na ponte próxima a Igreja da Comunidade Passo Osvaldo Cruz” de autoria das 

bancadas PP,PSDB e PRB; Pedido de Providência nº 067/2017, o qual “Solicita vistoria no 

pontilhão, próximo a residência do Valtor, localidade de Arroio Guimarães” de autoria das bancadas 

PP,PSDB e PRB; Pedido de Providência nº 068/2017, o qual “Solicita a reforma na ponte pênsil, 

que liga Vilinha com Lageadinho” de autoria das bancadas PP,PSDB e PRB; Pedido de Providência 

nº 069/2017, o qual “Solicita patrolamento, ensaibramento, encascalhamento e envaletamento, na 
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segunda Rua depois do berçário industrial a direita, em frente a parada de ônibus no Canto Azul” de 

autoria das bancadas PP,PSDB e PRB; Requerimento Nº 015/2017, o qual “ solicita informações do 

percentual em que se encontra o índice de pessoal do Poder Executivo até a presente data” de 

autoria das bancadas PP,PSDB e PRB. Nada mais a constar no Expediente do Dia, de imediato o 

Exmo. Senhor Presidente prosseguiu com o protocolo, colocando a palavra à disposição dos 

Excelentíssimos Edis. Nada mais a constar no expediente, de imediato, o Excelentíssimo Senhor 

Presidente suspendeu a reunião por cinco minutos para formação da Ordem do Dia:  Projeto de Lei 

Nº 042/2017, o qual "DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO PODER 

LEGISLATIVO MUNICIPAL E SEU QUADRO DE SERVIDORES PÚBLICOS, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS” de autoria do PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, sendo colocado em 

discussão bem como em votação, sendo aprovado por todos os Vereadores presentes; Projeto de Lei 

Nº 043/2017, o qual " DÁ DENOMINAÇÃO OFICIAL A UMA VIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO”, 

de autoria do PODER EXECUTIVO MUNICIPAL sendo colocado em discussão bem como em 

votação, sendo aprovado por todos os Vereadores presentes; Requerimento Nº 015/2017, o qual “ 

SOLICITA INFORMAÇÕES DO PERCENTUAL EM QUE SE ENCONTRA O ÍNDICE DE 

PESSOAL DO PODER EXECUTIVO ATÉ A PRESENTE DATA” de autoria das bancadas 

PP,PSDB e PRB, sendo colocado em discussão bem como em 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 Luiz Presente- PMDB, que saudou a Mesa Diretora, 

colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, comentou que a chuva estragou todas as 

estradas do Município e que em breve a Prefeitura vai arrumando os estragos, falou da indicação do 

nome de rua na “estrada Luiz Meregalli Sobrinho” comentou da importância desse reconhecimento 

e que é justo a oficialização. Vereador Claudio Luís Sanna- PMDB, saudou a Mesa Diretora, 

colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, comentou dos pedidos de providência, e que se 

sente chateado com o óbito do senhor que faleceu na tentativa de passar a enchente, falou de criar 

Lei para assegurar as coisas, falou da obrigação do Vereador de criar Lei e fiscalizar. Vereador 

Djalmo Ribeiro Gomes-PP, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais 

presentes, comentou sobre os pedidos de providencia e que é importante, pois as comunidades 

solicitam aos Vereadores e é o mínimo que os Vereadores podem fazer pelas comunidades é 

repassar ao Executivo, falou da ponte pênsil da Vilinha, que a comunidade teve que interditar pois 

caiu uma moita de taquareira em cima da ponte e não se consegue mais passar, falou das 
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solicitações de vistorias nas pontes pois já estão com as madras quebradas, solicitou o índice 

também, pois tinha sido combinado que quando precisasse aprovar algum projeto o índice viria e até 

agora nada;  Vereador Eloi Adão Edinger Dalathea- PRB, saudou a Mesa Diretora, colegas 

Vereadores, Assessores e demais presentes, comentou que é preciso arrumar as paradas de ônibus 

para as crianças ficar nos dias de chuva, falou que se a prefeitura der o material o Vereador mesmo 

faz, disse que quer que o Município vá para frente e que é preciso todos ajudar, pediu que arrumem 

a estrada do lado do canto azul, pois tem uma pessoa doente ali e que a estrada esta ruim e ela não 

consegue descer a estrada para pegar a van da saúde, pediu para o Executivo tentar fazer essa 

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

Assessores e demais presentes, falou que deu uma passada em várias comunidades e que a situação 

está ruim em todas as comunidades, mais que aos poucos vai melhorando, deu os pêsames para a 

família do senhor que veio a óbito atravessando a enchente, disse que sente muito pelas estradas e 

que já esteve conversando com a secretaria de obras e que aos poucos vão colocando as coisas em 

ordem; Vereador Marlon Ramos Tedesco-PSDB, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, 

Assessores e demais presentes, agradeceu aos servidores pela ajuda no dia da enchente que pegaram 

trator e retro para passar as crianças da escola nas enchentes, agradeceu aos jipeiros pela ajuda que 

deram com os jipes na enchente, levando as pessoas para suas casas, desejou votos de pesar para a 

família do senhor que faleceu na tentativa de atravessar a enchente; Vereadora Sandra de Ávila- 

PP, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, parabenizou o 

Vereador Luiz pela indicação, e aproveitou para relatar a situação do pedido de providência que 

pede o patrolamento na estrada do lado do berçário industrial, pois a senhora que pega van é doente 

e fica difícil descer ela a pé, então por isso que pede uma atenção ali naquela estrada, falou da festa 

do Alto Rio dos Sinos que foi uma pena pois foram poucos almoços vendidos, relatou da obrigação 

dos Vereadores, que é fiscalizar, serviços voluntários é ação social que cada cidadão tem que fazer, 

mais não como Vereador, pois isso não é a função do Vereador, falou do cronograma de horários 

dos Vereadores;  Vereador Omar Moro – PP, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, 

Assessores e demais presentes, falou dos motoqueiros que estragaram a estrada, pede que a trilha 

faça seu lazer em lugares apropriados, e não nas estradas principais, falou dos pedidos de 

providencia que sabem que é muitos danos pois foi muita chuva, comentou da solicitação do pedido 

de paradão e os quebra molas, parabenizou também o Vereador Luiz pela indicação de nome oficial 

de rua, finalizou dizendo sentir muito pela segurança publica de Santo Antônio, e que é preocupante 

essa situação, disse esperar que as coisas se acalmem, e torce para que o delegado faça um bom 
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trabalho e que tudo se acalme. Em seguida concedeu 05 minutos para as comunicações dos lideres 

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

Em seguida o Presidente deu por encerrada a 13º 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  

 

 

 

 

 

 

 

                                            _________________________________ 

Sandra de Ávila 

  

___________________________ 

Marlon Ramos Tedesco 

___________________________ 

Omar Moro 

 

 


