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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

Data: 03 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: Ofício Nº 112/2017, o qual comunica viagem para Brasília  do Prefeito Nei 

Pereira dos Santos, de autoria do Poder Executivo Municipal; Oficio Nº 107/2017, o qual “Envia 

Lei Municipal sancionada e publicada”, de autoria do Poder Executivo Municipal; Oficio 

Mensagem Nº 07/2017, o qual “Reenvia Projeto de Lei para apreciação e votação”, de autoria do 

Poder Executivo Municipal; Ofício 06/2017, o qual convida para confraternização da feira do 

agricultor familiar no Rio dos Sinos, de autoria da Emater/Rs;  Pedido de Providência n° 029/2017, 

o qual “Solicita a retirada de uma lixeira ao lado do Mercado Flor da Serra na localidade de Rio dos 

Sinos ”, de autoria das bancadas PP, PRB, PSDB; Pedido de Providência n° 030/2017, o qual 

“Solicita Patrolamento e ensaibramento na Rua Fernando Rossoni na comunidade de Linha Padre 

Vieira”, de autoria das bancadas PP, PRB, PSDB; Pedido de Providência n° 031/2017, o qual 

“Solicita Patrolamento e ensaibramento na localidade de Alto Grota e toda sua extensão”, de autoria 

das bancadas PP, PRB, PSDB; Pedido de Providência n° 032/2017, o qual “Solicita a informação do 

andamento da colocação dos Larvicida Biológico -BTI (Bacillus Thuringienses variedade 

Israelensis), nas comunidades. Em quais comunidades foram colocados e quem é o responsável pela 

colocação”, de autoria das bancadas PP, PRB, PSDB;  Pedido de Providência n° 033/2017, o qual 

“Solicita a troca de tábuas da Ponte Pênsil na comunidade de Alto Rio dos Sinos”, de autoria das 

bancadas PP, PRB, PSDB;  Pedido de Providência n° 034/2017, o qual “Solicita Patrolamento e 

ensaibramento que se inicia na ponte da Vila Nova Gelso Bier até Alto Rio dos Sinos”, de autoria 

das bancadas PP, PRB, PSDB;  Projeto de Lei nº 025/2017, o qual “Autoriza a contratação de 
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médico clínico geral”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 026/2017, o qual “Altera 

número de cargos de mecânico”, 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: Projeto de Lei nº 025/2017, o qual “AUTORIZA A 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE MÉDICO CLÍNICO GERAL 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 026/2017, o 

qual “ALTERA O N.º DE CARGOS DE MECÂNICO, CONSTANTE NO ART. 3º DA LEI 

MUNICIPAL N.º 137/98 - QUADRO DE CARGOS E FUNÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO E 

PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES”, de autoria do Poder Executivo Municipal, 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: Djalmo Gomes Ribeiro- PP, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores 

e demais presentes, iniciou agradecendo ao Executivo pelo trabalho que foi feito na ponte do Arroio 

Guimarães e na estrada da Vilinha, comentou dos pedidos de providência de uma forma geral, e 

frisou que estão aprovando os projetos dando um voto de confiança a administração, deixou claro 

que é uma parceria para o melhor do Município; Eloi Adão Edinger Dalathea – PRB, saudou a 

Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, relatou que estão sendo 

parceiros com a administração, aproveitou a oportunidade para pedir o “desenvaletamento” na rua 

da “padaria” e as reformas nas paradas de ônibus no Município, frisando que vai ajudar a população 

para o Caraá ficar melhor; Vereador Elcio Ramos dos Reis – PMDB, saudou a Mesa Diretora, 

colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, parabenizou os colegas Vereadores pela 

aprovação do Projeto do mecânico, e também pelo Projeto de homenagem do dia da mulher, 

convidou a todos a participar da festa da sua comunidade no Sertão do Rio dos Sinos. Vereador 

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

demais presentes, parabenizou os Vereadores pelas suas homenageadas na sessão solene, 

parabenizou também a aprovação do projeto de contratação de mecânico e contratação de médico, 

disse que o Legislativo e Executivo tem que ser parceiros para o melhor do Município, parabenizou 

a “comunidade dos Polacos” pela festa no domingo, solicitou um pedido para administração que o 
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cesto básico tem vindo com qualidade inferior e que os servidores estão reclamando, pediu para que 

a administração verifique, comentou que a Secretaria de Obras iniciou os trabalhos na Comunidade 

do Sertão e vão arrumar a estrada “Travessa José Cardoso”. Vereador Marlon Ramos Tedesco- 

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

presença do presidente do “Central”, falou da aprovação dos projetos e pediu condições de trabalho 

para os mecânicos, pois já que agora terão três, e sabendo que a demanda de máquinas para 

consertar é grande, e espera que as máquinas estejam a partir de agora em bom funcionamento. 

Vereador Claudio Luis Sanna – PMDB, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores 

e demais presentes. Relatou dos pedidos de providência de uma forma geral, e agradeceu a 

aprovação dos projetos de contratação do mecânico e do médico clínico, falou também dos “Btis” 

que tem que pedir esclarecimentos, elogiou a “festa dos Polacos”, falou da Feira dos Agricultores no 

Rio dos Sinos que ele sente-se feliz pela Agricultura Familiar no Município, disse que vai criar no 

Caraá a “festa da batata doce”, pois o Município esta em segundo lugar no Estado que mais planta 

batata doce. Vereador Sandra de Ávila – PP, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, 

Assessores e demais presentes, comentou dos pedidos de providência, que é uma maneira do 

Vereador ajudar as comunidades, falou da importância das redes sociais, comentou da aprovação 

dos projetos, relatou que é de extrema importância o programa mais médico, e que o atual médico 

não aceita os médicos cubanos, falou que em uma conversa com o Secretário de saúde, ele 

comentou que o atual médico vai pedir demissão, por isso o Executivo está solicitando a 

contratação, pediu para que os Vereadores instiguem as suas comunidades sobre o horário da 

bióloga, se a demanda dela poderia ser de manhã e a tarde ou tem que ser só na parte da manhã, 

pediu uma ajuda a todos, relatou da ideia em conjunto de fazer um projeto de coleta seletiva, frisou 

que alguns Vereadores vão buscar ajuda nesse projeto. Vereador Omar Moro – PP, saudou a Mesa 

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

aprovação que esta dando um voto de confiança a administração, relatou dos pedidos de providência 

que é muito importante a administração atender, agradeceu ao Executivo dos trabalhos feitos nas 

estradas da “comunidade do Sertão”, pediu desculpas a “comunidade dos Polacos”, por não poder 

participar, elogiou novamente a festa dessa comunidade, convidou a todos a participar da Festa do 

Sertão. Concedo 05 minutos para as comunicações dos lideres de bancada. Líderes de Bancada: 

Nada há constar. Comunicação do Presidente: Convite para reunião dos Agricultores, no dia 06 às 

8:30 horas na Câmara de Vereadores. Em seguida o Presidente deu por encerrada a terceira 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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Fabiano Santos da Silva Luiz Presente  
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Marlon Ramos Tedesco Omar Moro 
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Sandra de Ávila 
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Elcio Ramos dos Reis Eloi Adão Edinger Dalathea 

 


