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ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

Data: 17 de abril de 2017. 

Hora: 19 horas 

Local: Câmara Municipal de Vereadores de Caraá. 

 

        Vereadores presentes: Cláudio Luis Sanna, 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: Ofício Comunicado Nº 029953/2017, o qual “informa liberações de 

recursos financeiros de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação R$ 

27.406,31”  de autoria do Ministério da Educação; Oficio Mensagem Nº 009/2017, o qual 

“autoriza a contratação temporária de técnico em contabilidade e dá outras providências”, de 

autoria do Poder Executivo Municipal; Projeto de Lei Nº 031/2017 o qual “Dispõe sobre a 

concessão de auxilio alimentação aos servidores efetivos e comissionados do Poder Legislativo e 

dá outras providências” de autoria do Poder Legislativo; Pedido de Providência n° 037/2017, o 

qual “solicita um paradão de ônibus nas proximidades da Escola Estadual Marçal Ramos”, 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. 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 023/2017 o qual “ALTERA CARGA 

HORÁRIA DE FISIOTERAPEUTA 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 027/2017 o qual “AUTORIZA A 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR 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 N º 028/2017, o qual “DÁ 
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DENOMINAÇÃO OFICIAL A UMA VIA PÚBLICA NO MUNÍCIPIO” de autoria do Vereador 

Omar Moro, sendo colocado em discussão bem como em votação, sendo aprovado por todos os 

Vereadores presentes;; Projeto de Lei Nº 029/2017, o qual “DÁ DENOMINAÇÃO OFICIAL A 

UMA VIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO” de autoria do Vereador Omar Moro, sendo colocado em 

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

Lei Nº 030/2017, o qual “AUTORIZA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TÉCNICO EM 

CONTABILIDADE 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 031/2017, o qual “DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 

DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO 

PODER LEGISLATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” de autoria do Poder Legislativo, 

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, saudou a Mesa Diretora, colegas 

Vereadores, Assessores e demais presentes, relatou dos projetos de uma forma geral, falou que 

esta havendo muito dialogo sobre os projetos e desejou uma feliz páscoa. Vereador Eloi Adão 

Edinger Dalathea- PMDB, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais 

presentes, relatou do pedido de providência sobre a colocação do paradão nas proximidades da 

Escola Marçal Ramos, e também do pedido de instalação de um banheiro público no centro do 

Caraá, comentou que não é difícil, basta a união de todos.  Elcio Ramos dos Reis – PMDB, 

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

parabenizando o Vereador Omar pela indicação de denominação oficial de ruas, falou que está 

muito feliz pela união dos Vereadores para que o Caraá cresça cada vez mais. Vereador Fabiano 

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

presentes, agradeceu as bancadas pela aprovação dos projetos, relatou do paradão que também 

estará nessa luta para a instalação dessa parada, parabenizou o Vereador Omar pela indicação dos 

nomes de ruas. Vereador Sandra de Ávila – PP, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, 

Assessores e demais presentes, relatou do projeto 27 e agradeceu a aprovação, agradeceu também 

a participação dos Vereadores no horto da “Andréia”, disse que é muito importante o trabalho 

que ela desenvolve neste espaço. Vereador Omar Moro – PP, saudou a Mesa Diretora, colegas 
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Vereadores, Assessores e demais presentes, iniciou falando dos projetos de indicação com o 

nome de ruas, disse estar muito feliz pela aprovação dos projetos, pediu também que a Prefeitura 

coloque as placas com os nomes das ruas, falou do paradão que é muito importante para a 

população, e por fim falou da bióloga do Município, que ela está cumprindo carga horária só no 

turno da manhã devido a solicitação através de portaria, mais o Município precisa que ela esteja 

atendendo o dia todo, pede esclarecimentos, porque nenhum biólogo nunca trabalhou só de 

manhã, disse que o que estão fazendo é “politicagem”, para ela pedir exoneração e ser contratado 

outro no lugar dela, disse que vai lutar para ela ter seus direitos iguais os outros funcionários. 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 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 
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Elcio Ramos dos Reis Eloi Adão Edinger Dalathea 
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_____________________________ _____________________________ 

 

Fabiano Santos da Silva Luiz Presente  

 

 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

 

Marlon Ramos Tedesco Omar Moro 

 

 

 

 

                                            _________________________________ 

Sandra de Ávila 

 


