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ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

Data: 30 de maio 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 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 0173/2017, o qual “ 

Envia Leis Municipais nº 1.744 e 1.745/2017” de autoria do Poder Executivo Municipal; 

Projeto de Lei nº 043/2017, o qual “ Dá denominação oficial a uma via pública” de autoria 

do Vereador Luiz Presente- PMDB; Indicação nº 002/2017, o qual “Solicita cumprimento 

de carga horária em dias inteiros para o cargo de biólogo” de autoria das bancadas 

PP,PSDB, PRB; Pedido de Providência nº 056/2017, o qual “ Solicita fiscalização nas 

obras de pavimentação da Rua Leopoldo Fofonka” de autoria do Poder Legislativo 

Municipal;  Pedido de Providência nº 057/2017, o qual “Solicita a construção de dois 

bueiros entre a travessa Pedro Moro com a Argel Camilo da Silva na comunidade de 

Morro das Flores” de autoria das bancadas PP,PSDB e PRB; Pedido de Providência nº 

058/2017, o qual “ Solicita patrolamento, ensaibramento e encascalhamento na 1º Rua 

após o cemitério na estrada Isidoro Tomacheski na localidade de Morro das Flores” de 

autoria das bancadas PP, PSDB e PRB;   Pedido de Providência nº 059/2017, o qual 

“Solicita reparos na ponte que liga a principal da Vila Nova com a Divinéia” de autoria das 

bancadas PP, PSDB e PRB; Pedido de Providência nº 060/2017, o qual “Solicita reparos 

na parada de ônibus da rua que liga a principal da Vila Nova com a Divinéia” de autoria 

das bancadas PP, PSDB e PRB; Pedido de Providência nº 061/2017, o qual “ Solicita 

colocação de lâmpadas na ponte pênsil, em frente ao Mercado Flor da Serra, e em todo o 
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seu trajeto. Desde o inicio na Rua Salvador de Avila até a ligação da Rua José Cardoso 

Ramos” de autoria das bancadas do PP, PSDB e PRB; Pedido de Providência nº 

062/2017, o qual “Solicita troca de luminárias na Estrada Fernando Rossoni, na 

localidade de Linha Padre Vieira” de autoria das bancadas do 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 Vereador 

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

demais presentes, agradeceu a presença do ex prefeito Silvio Miguel Fofonka, pediu o 

apoio dos colegas vereadores para aprovação da indicação de projeto de Lei de 

denominação de nome de rua, pois nas contas de luz da comunidade de Nossa Senhora 

das Lágrimas não tem nome certo a rua que o projeto refere, então se o Projeto for 

aprovado, logo virá Lei e a Ceee tem que colocar nome certo nas contas de luz dos 

moradores daquela rua. 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 038/2017, o qual " AUTORIZA A CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA DE BIÓLOGO 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 040/2017, o qual " 

AUTORIZA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 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 Vereador Luiz Presente-PMDB, sendo colocado 

em discussão e encaminhado para a comissão de Constituição, Justiça, Educação, 

Saúde, Ação Social e Meio Ambiente; Indicação Nº 002/2017, o qual “INDICA O 

CUMPRIMENTO DE CARGA HORÁRIA EM DIAS INTEIROS DO BIÓLOGO” de autoria 

das bancadas PP, PSDB, PRB, 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 

Claudio Luís Sanna- PMDB, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores 

e demais presentes, comentou que precisa muito o quebra molas na frente das fabricas 

de calçados e na frente da madeireira São Geraldo, e torce para que o tempo melhore 
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para o prefeito conseguir fazer a recuperação das estradas. Vereador Djalmo Ribeiro 

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

presentes, comentou sobre o projeto da contratação do biólogo, disse sentir-se chateado 

pois o Executivo não informou o Legislativo sobre a abertura do processo seletivo de 

contratação de biólogo, espera que seja obedecido a indicação da carga horaria onde é 

em dias inteiros para o biólogo; Vereador Eloi Adão Edinger Dalathea- PRB, saudou a 

Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, comentou que a 

“ponte do morno” na Vila Nova está perigosa, pois abriu um buraco no meio da ponte, 

então pede para que seja atendido o pedido de providencia, pede que seja prioridade 

pois está dando prejuízo para a comunidade; Vereador Elcio Ramos dos Reis-PMDB, 

saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, 

agradeceu ao ex prefeito Silvio Miguel Fofonka, pela presença e por ter batalhado pelo 

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

Vereadores, Assessores e demais presentes, parabenizou o CTG Sentinela dos Sinos, 

pelo 1º lugar da invernada mirim, falou dos projetos aprovados de uma forma geral, 

comentou da reunião com a empresa Sudeste, onde solicitaram melhorias nas linhas de 

ônibus de Caraá, onde foram muito bem atendidos e que o “Zé da sudeste” vai 

reorganizar as linhas para melhorar atender a população Caraense;  Vereador Omar 

Moro – PP, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais 

presentes, agradeceu a presença do Maninho e do ex prefeito Silvio Fofonka, falou dos 

quebra molas na frente do Marçal Ramos e no Rio dos Sinos, pede que a administração 

os faça, falou das luminárias que o responsável pela colocação disse que será colocado 

essa semana, fez uma retificação sobre o pedido de providencia de melhorias na ponte 

pênsil do Alto Rio dos Sinos, falou da indicação de carga horaria do biólogo, que seja o 

dia inteiro, pois atenderia melhor a população. Em seguida concedeu 05 minutos para as 

comunicações dos lideres de bancada. Líderes de Bancada: Nada há constar. 

Comunicação do Presidente: Avisou da Reunião com a AUC as 17h da próxima 

segunda feira. 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. 
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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 

 

 


