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ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

Data: 24 de abril 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 

o roteiro, Excelentíssimo Senhor Presidente solicitou ao 1° Secretário que realizasse a leitura do 

Expediente do Dia: Correspondência Recebida “ Convida para audiência pública sobre o Programa 

de Levantamento, Cadastramento e Regularização Fundiária de Imóveis Rurais do Estado do Rio 

Grande do Sul, dia 26/04 as 15h na casa Legislativa” de autoria do Poder Executivo; 

Correspondência Recebida “ Convida a todos para o almoço em comemoração aos 30anos de 

história do Clube, dia 30/04, no salão São Cristóvão” de autoria do Clube de mães Unidas; Ofício nº 

128/2017 o qual envia “Leis Municipais nº 1.734 a 1739/2017” de autoria do Poder Executivo; 

Oficio nº 08/2017, o qual “Solicita audiência pública para apresentação do SARGSUS, dia 

02/05/2017 na Casa Legislativa” de autoria do Poder Executivo; Ofício nº 05/2017, o qual “Solicita 

o espaço da Câmara de Vereadores para reunião dia 27/04, com o CPMS e Conselho Municipal de 

Educação”, de autoria do Poder Executivo;  Pedido de Providência n° 038/2017, o qual “Solicita 

Patrolamento, encascalhamento e ensaibramento na Rua Luiz Meregalli Sobrinho (ao lado da ponte 

da Nossa Senhora das Lágrimas) e ruas adjacentes, na comunidade de Alto Caraá”, de autoria das 

bancadas PP, PRB, PSDB; Pedido de Providência n° 039/2017, o qual “Solicita Reparos na Ponte 

na Rua Luiz Meregalli Sobrinho (ao lado da ponte da Nossa Senhora das Lágrimas), na comunidade 

de Alto Caraá ”, de autoria das bancadas PP, PRB, PSDB; Pedido de Providência n° 040/2017, o 

qual “Solicita Revisão das luminárias nas localidades de Rio do Meio, Caraá Central, Morro Agudo 

e Linha Padre Vieira”, de autoria do Vereador Claudio Luís Sanna- PMDB; Pedido de Providência 

n° 041/2017, o qual “Solicita Patrolamento, encascalhamento e ensaibramento na “Estrada do 

Paulão” na localidade de Linha Padre Vieira que liga com o Morro Agudo”, de autoria das bancadas 
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PP, PRB, PSDB; Projeto de Resolução nº 004/2017,o qual “transfere a data da Reunião Ordinária” 

de autoria da mesa diretora;  Moção de Pesar nº 001/2017, o qual “Envia voto de profundo pesar aos 

familiares de Antonio Gomes Ribeiro” de autoria da mesa diretora;  Projeto de Lei nº 032/2017, o 

qual “ Concede gratificação aos servidores municipais que atuam na gestão de medicamentos 

judiciais”, de autoria do Poder Executivo Municipal; Projeto de Lei nº 033/2017, o qual “Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Associação dos Universitários de Caraá “, de 

autoria do Poder Executivo. 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 001/2017, o qual “Envia voto de profundo pesar aos 

familiares de Antonio Gomes Ribeiro” de autoria da mesa diretora, sendo colocado em discussão 

bem como em votação, sendo aprovado por todos os Vereadores presentes; Projeto de Lei Nº 

032/2017 o qual “CONCEDE GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE 

ATUAM NA GESTÃO DE MEDICAMENTOS JUDICIAIS” de autoria do Poder Executivo 

Municipal, sendo encaminhado para comissão de Constituição, Justiça, Educação, Saúde, Ação 

Social e Meio Ambiente;;  Projeto de Lei Nº 033/2017 o qual “AUTORIZA O PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS 

UNIVERSITÁRIOS DE CARAÁ - AUC” 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 004/2017, 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;  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 Luis Sanna- PMDB, saudou 

a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, relatou dos pedidos e 

esclareceu sobre a arrumação da estrada do “Paulão” que ele já pediu ao Prefeito, comentou das 

luminárias nas estradas e relatou que já pediu a troca das lâmpadas e que o Prefeito informou que 

agora foi feito licitação e a partir da semana que vem vão começar a trocar, parabenizou a festa da 

comunidade do “Caraá Central” . Vereador Eloi Adão Edinger Dalathea- PRB, saudou a Mesa 

Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, agradeceu ao Prefeito Nei pela ajuda 

da reforma da ponte na comunidade de “Vila Nova”, e comentou do convênio com o hospital que é  
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muito importante a comunidade do Caraá, disse que com parceria o Município vai crescer. Elcio 

Ramos dos Reis – PMDB, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais 

presentes, iniciou dando o voto de pesar ao Vereador Djalmo pelo falecimento do seu irmão, e o 

pesar a família do seu José Fernandes, falou das lâmpadas nas estradas e disse que agora vai 

conseguir fazer as trocas das lâmpadas queimadas, relatou que vai ajudar com o convenio do 

hospital, pois é muito importante ao povo caraense. Vereador Fabiano Santos da Silva- PMDB, 

saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, relatou do convênio 

com o hospital que é de suma importância e que todos farão o possível para dar certo o convenio, 

comentou das lâmpadas que vão ser trocadas a partir de agora, pois chegou o material, relatou de 

um trabalho que terminaram no “Espigão” e que agora estão na “Grota” com a maquina arrumando 

para o deixar tudo pronto nestas estradas, falou que conseguiram cascalho em uma parceria com o 

dono da cascalheira na comunidade “Sertão”. Vereador Omar Moro – PP, saudou a Mesa Diretora, 

colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, saudou a “Andréia” do Horto pela iniciativa e 

vão ver o que podem ajuda-la, disse que as lâmpadas devem ser trocadas, pois a população paga por 

isso e estão reclamando bastante para que haja a troca das mesmas, relatou do convenio com o 

hospital e que vão ajudar no que for possível, deu os votos de pesar ao Vereador Djalmo pelo 

falecimento do seu irmão, e também a família do senhor José Fernandes. Em seguida concedeu 05 

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

Comunicação do Presidente: Lembrou a todos os Vereadores que a próxima Reunião Ordinária 

será dia 02 de maio em função do dia 01 ser feriado. Em seguida o Presidente deu por encerrada a 7º 

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 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

____________________________ 

 

Elcio Ramos dos Reis Eloi Adão Edinger Dalathea 

 


