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ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

Data: 08 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 ao 1° Secretário que fizesse a leitura de um texto bíblico 

como na forma de costume. Prosseguindo, Excelentíssimo Senhor Presidente, colocou a 

ata da oitava Reunião Ordinária em discussão e votação, sendo a mesma aprovada por 

unanimidade. Prosseguindo o roteiro Excelentíssimo Senhor Presidente solicitou ao 1° 

Secretário que realizasse a leitura do Expediente do Dia: Ofício nº 145/2017 o qual envia 

“Leis Municipais” de autoria do Poder Executivo; Oficio nº 004/2017, o qual “Solicita 

reforço na solicitação feita junto ao DAER, para retomarem as obras do asfalto” de 

autoria do Movimento asfalto Caraá- Santo Antônio; Ofício nº 001/2017, o qual envia 

“Solicita cedência do espaço da casa legislativa” de autoria do Partido Progressista; 

Comunicado nº 37370/2017, o qual “Informa liberação de recursos do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação” de autoria do Ministério da Educação; Projeto de 

Resolução nº 006/2017, o qual “Transfere a data de Reunião Ordinária” de autoria da 

mesa diretora; Indicação de Projeto de Lei nº 001/2017, o qual “Institui o fundo Municipal 

da agricultura e dá outras providências” de autoria do Vereador Cláudio Luis Sanna; 

Pedido de Providência n° 047/2017, o qual “Solicita patrolamento e ensaibramento na 

comunidade de Arroio Guimarães e todas suas adjacentes”, de autoria das bancadas PP, 

PRB, PSDB; Pedido de Providência n° 048/2017, o qual “Solicita reforma na Ponte Pênsil 

que liga as Comunidades de Arroio Guimarães com Lageadinho”, de autoria das 

bancadas PP, PRB, PSDB; Pedido de Providência n° 049/2017, o qual “ Solicita reparo 

das luminárias na rua Pedro Moro e toda sua extensão, na localidade de Sertão do Rio 

dos Sinos”, de autoria das bancadas PP, PRB, PSDB; Pedido de Informação n° 

008/2017, o qual “Solicita a informação sobre abertura de Processo Administrativo com 
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relação ao acidente com o carro da Vigilância em Saúde”, de autoria das bancadas PP, 

PRB, PSDB; Pedido de Informação n° 009/2017, o qual “Solicita informações a respeito 

da situação da máquina escavadeira hidráulica (Poclain)”, de autoria das bancadas PP, 

PRB, PSDB;  Pedido de Informação nº 010/2017, o qual “Solicita informações a respeito 

da existência ou não da prestação de serviços com as máquinas da Prefeitura aos finais 

de semana, tendo em vista que as mesmas são vistas circulando nas comunidades, de 

autoria das bancadas PP, PRB, PSDB; 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, conforme ordem de inscrição. Manifestou-se o 

Vereador Claudio Luis Sanna- PMDB, comentou sobre o fundo da agricultura, que vai 

beneficiar muitos agricultores, já que a maior parte de renda dos munícipes é pela 

agricultura familiar, nada mais justo do que criar o fundo para atender os agricultores de 

uma forma mais rápida. 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 RESOLUÇÃO Nº 006/2017, o qual “TRANSFERE A 

DATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA” de autoria da mesa diretora, sendo colocado em 

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

INDICAÇÃO DE PROJETO DE LEI Nº 001/2017 o qual “INSTITUI O FUNDO MUNICIPAL 

DA AGRICULTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” de autoria do Vereador Cláudio 

Luis Sanna, sendo colocado em discussão bem como em votação, sendo aprovado por 

todos os Vereadores presentes; PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 008/2017, o qual 

“SOLICITA A INFORMAÇÃO SOBRE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 

COM RELAÇÃO AO ACIDENTE COM O CARRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE”, de 

autoria das bancadas PP, PRB, PSDB, sendo colocado em discussão bem como em 

votação, sendo aprovado por todos os Vereadores presentes; PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO N° 009/2017, o qual “SOLICITA INFORMAÇÕES A RESPEITO DA 

SITUAÇÃO DA MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (POCLAIN)”, de autoria das 

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

aprovado por todos os Vereadores presentes; PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 010/2017, 

o qual “SOLICITA INFORMAÇÕES A RESPEITO DA EXISTÊNCIA OU NÃO DA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AS MÁQUINAS DA PREFEITURA AOS FINAIS DE 

SEMANA, TENDO EM VISTA QUE AS MESMAS SÃO VISTAS CIRCULANDO NAS 

COMUNIDADES”, de autoria das bancadas PP, PRB, PSDB, sendo colocado em 
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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 Elcio Ramos dos Reis- PMDB, saudou a Mesa 

Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes iniciou falando dos 

pedidos de providência, que ele não fez pedidos, porque vai até a administração e cobra 

deles, falou da iluminação pública nas comunidades, disse que conversou com o 

“Serginho” e ele respondeu que não chegou material das lâmpadas ainda então não 

trocou ainda por isso, comentou que todos tem que trabalhar unidos para que o Caraá 

cresça cada vez mais. Vereador Djalmo Gomes Ribeiro- PP, saudou a Mesa Diretora, 

colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, comentou dos pedidos de 

providência, solicitou que a administração atenda esse pedido, pois os trabalhadores que 

vão pra fábrica não estão conseguindo chegar até o local de serviço, relatou que a van da 

saúde não está conseguindo também chegar até o alto lageadinho, relatou da 

importância do fundo da agricultura e falou da iluminação pública que está fazendo muita 

falta a população, e até agora não foram trocadas as lâmpadas solicita que os pedidos 

sejam atendidos o mais breve possível. Vereador Eloi Adão Edinger Dalathea- PRB, 

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

fossem colocado placas indicando as comunidades, pois muita gente se perde no 

município, solicitou também que coloquem bóia nos poços, pois está vazando muita água 

fora, neste momento Vereador Fabiano Santos da Silva- PMDB, pediu a palavra e 

esclareceu que dependendo a comunidade o poço é longe pra colocar a bóia, o poço é 

longe da caixa, então é através de relógio e as vezes vaza um pouco agradeceu a parte, 

continuou o Vereador Eloi Adão Edinger Dalathea- PRB, pediu que fossem colocados 

quebra molas na frente do mercado do “Roberval” e os outros já solicitados. Sandra de 

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

presentes, iniciou relatando do oficio do movimento do asfalto, que solicita a mobilização 

dos vereadores, falou do oficio da convenção do PP e da festa dos carreteiros no ctg, 

falou que vai fazer sempre pedidos, pois a população vem até os vereadores cobrar 

pedidos, parabenizou o vereador Claúdio, sobre a indicação do projeto de Lei e comentou 

que é de suma importância esse projeto, solicitou também que os vereadores façam uma 

escala e se disponibilizou a vir mais uma tarde para a casa legislativa, para sempre ter 

um Vereador em algum turno aqui no Legislativo. Vereador Omar Moro – PP, saudou a 
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Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, comentou sobre a 

colocação das placas indicativas no Município, Vereador Luiz Presente-PMDB, solicitou a 

parte e relatou que a secretaria de obras Zulma, falou que irão colocar as placas no 

Município, falou da paralisação das Obras de calçamento, que não sabe o porque e 

espera explicação da paralisação, falou que a administração por varias vezes pediu três 

meses para colocar a casa em ordem e até agora nada, pediu que atendam o pedido de 

iluminação, comentou que esteve na reunião com a diretora e elas estão solicitando 

segurança pública pelos arredores da escola, que estão com medo, solicitaram que os 

Vereadores se façam presente nesta reunião na quarta feira na escola Marçal Ramos.Em 

seguida concedeu 05 minutos para as comunicações dos lideres de bancada. Líderes de 

Bancada: Nada há constar. Comunicação do Presidente:. Convidou para um bingo da 

Escola Bento Gonçalves. Nada mais há constar. Em seguida o Presidente deu por 

encerrada a 10º Reunião Ordinária do ano de 2017. Nada mais a constar, eu Secretário, 

encerro a presente Ata. 
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Cláudio Luis Sanna Djalmo Gomes Ribeiro 

 

 

 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

 

Fabiano Santos da Silva Luiz Presente  

 

 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

 

Marlon Ramos Tedesco Omar Moro 

 

 

 

 

                                            _________________________________ 

Sandra de Ávila 
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____________________________ 

 

Elcio Ramos dos Reis Eloi Adão Edinger Dalathea 

 


