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ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

Data: 02 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 

134/2017 o qual envia “Leis Municipais” de autoria do Poder Executivo; Oficio nº 136/2017, o qual 

“Solicita a retirada do Projeto de Lei que concede gratificação ao servidor Municipal que atua na 

gestão de medicamentos judiciais” de autoria do Poder Executivo; Ofício Mensagem nº 11/2017, o 

qual envia “ Projeto de Lei para apreciação e votação” de autoria do Poder Executivo;  Ofício 

Mensagem nº 12/2017, o qual “ Concede gratificação ao servidor municipal que atua na gestão 

financeira de cumprimento de ordens judiciais e de sistemas” de autoria do Poder Executivo; Ofício 

nº 001/2017, o qual “apresenta atestado médico de Vereador” de autoria do Poder Legislativo; 

Projeto de Lei nº 034/2017, o qual “Abre crédito suplementar” de autoria do Poder Executivo; 

Projeto de Lei nº 035/2017, o qual “concede gratificação ao servidor municipal que atua na gestão 

financeira de cumprimento de ordens judiciais e de sistemas” de autoria do Poder Executivo; 

Projeto de Resolução nº 005/2017, o qual “Altera horário de expediente da Câmara de Vereadores 

de Caraá e dá outras providências” de autoria da mesa diretora; Pedido de Providência n° 042/2017, 

o qual “Solicita Patrolamento, ensaibramento e encascalhamento na Rua Antônio Correa Andrade 

na Localidade da Chapada”, de autoria das bancadas PP, PRB, PSDB; Pedido de Providência n° 

043/2017, o qual “Solicita Reforma da Ponte Pênsil do Alto Rio dos Sinos”, de autoria das bancadas 

PP, PRB, PSDB; Pedido de Providência n° 044/2017, o qual “ Solicita Patrolamento e 

ensaibramento na Rua João Demétrio dos Reis (na entrada da Igreja Episcopal) na comunidade de 
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Quebrada do Rio dos Sinos”, de autoria das bancadas PP, PRB, PSDB; Pedido de Providência n° 

045/2017, o qual “ Solicita Patrolamento, encascalhamento e envaletamento na estrada do Leonel, 

ao lado da chácara do Kiko, na comunidade do Passo Osvaldo Cruz”, de autoria das bancadas PP, 

PRB, PSDB; Pedido de Providência n° 046/2017, o qual “Solicita troca de luminária na estrada do 

Leonel, ao lado da chácara do Kiko,  na comunidade do Passo Osvaldo Cruz”, de autoria das bancadas 

PP, PRB, PSDB;  Moção de Pesar nº 002/2017, o qual “Envia voto de profundo pesar aos familiares 

de José Fernandes” de autoria da mesa diretora. 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. Nada mais a constar no expediente, de 

imediato, o Excelentíssimo Senhor Presidente suspendeu a reunião por cinco minutos para formação 

da Ordem do Dia: MOÇÃO DE PESAR Nº 002/2017, o qual “Envia voto de profundo pesar aos 

familiares de José Fernades” de autoria da mesa diretora, sendo colocado em discussão bem como 

em votação, sendo aprovado por todos os Vereadores presentes; Projeto de Lei Nº 034/2017 o qual 

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR” 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 035/2017 o qual “CONCEDE GRATIFICAÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL QUE 

ATUA NA GESTÃO FINANCEIRA DE CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS E DE 

SISTEMAS” de autoria do Poder Executivo Municipal, sendo colocado em discussão bem como em 

votação, sendo aprovado por todos os Vereadores presentes;; Projeto de Resolução N º 005/2017, o 

qual “ALTERA HORÁRIO DE EXPEDIENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE CARAÁ E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” de autoria da mesa diretora, 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 

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

demais presentes, relatou da Secretaria de Agricultura do andamentos dos serviços, comentou 

também que houve a marcação dos postes para a troca das luminárias, relatou que houve a 

arrumação da estrada da Comunidade da Grota e que agora a maquina vai trabalhar na Comunidade 

da Linha Padre Vieira pois tem festa da comunidade no fim de semana, logo após isso voltará a 

maquina na Grota. Vereador Luiz Presente- PMDB, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, 

Assessores e demais presentes, relatou do convênio do Hospital, comentou da Reunião da 

Regularização Fundiária de Imóveis Rurais, e pediu para que os Vereadores divulguem isso em suas 
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comunidades pois é importante esse cadastramento das áreas rurais, falou da manifestação contra a 

Reforma trabalhista que alguns Vereadores participaram em Sapiranga. Vereador Djalmo Gomes 

Ribeiro- PP, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, relatou 

dos pedidos de providência que está reiterando a troca de luminárias e a estrada da Chapada, disse 

que o Projeto da gratificação é muito importante, pois a pessoa é muito competente na área, falou do 

convenio do Hospital e disse que conversou com o Secretário de Saúde a tarde e ele relatou estar 

contente com a nova proposta do hospital, pois teve uma redução de valores do convenio. Vereador 

Eloi Adão Edinger Dalathea- PRB, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e 

demais presentes, agradeceu a Zulma secretária de obras, por mais uma ponte concluída e ao 

patrolamento do Morro dos Dias, pediu que se pudessem patrolar a estrada da Quebrada, e arrumar 

os bueiros da Estrada da Padaria, novamente pediu a união de todos. Vereadora Sandra de Ávila– 

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

agradecendo ao Vereador Fabiano pelas informações dos trabalhos da Prefeitura, e disse que não vai 

deixar de fazer pedidos pois a Prefeitura tem que se organizar para cumpri-los, falou também que 

para divulgarem o cadastramento tem que ter mais informações a respeito do mesmo, falou de uma 

forma geral dos pedidos e projetos que foram todos aprovados.  

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

presentes, comentou que a manifestação de Sapiranga foi muito boa, e que o município de Caraá foi 

muito bem representado, mais não gostou da hora que alguns manifestantes  gritaram “fora Renato 

Moling e fora Temer”, mais fora isso foi muito bom participar da manifestação, falou da reunião da 

Regularização Fundiária que foi muito importante e que eles vão nas comunidades esclarecer e 

começar os cadastramentos, falou da realidade do índice da gestão passada, comentou do Convenio 

do Hospital, e por fim parabenizou o Vereador”Micoco” pelas reformas nas pontes da comunidade 

da Vila Nova.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 9º 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 
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Sandra de Ávila 
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____________________________ 

 

Elcio Ramos dos Reis Eloi Adão Edinger Dalathea 

 


