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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

Data: 27 de março 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, o Excelentíssimo Senhor Presidente solicitou ao 1° Secretário que realizasse a leitura do 

Expediente do Dia: Comunicado Nº 021576/2017, o qual “Informa liberação de recursos”, de 

autoria do Ministério da Educação; Oficio Nº 097/2017, o qual “Envia Lei Municipal sancionada e 

publicada”, de autoria do Poder Executivo Municipal; Oficio Mensagem Nº 05/2017,  o qual “Envia 

Projeto de Lei para apreciação e votação”, de autoria do Poder Executivo Municipal; Oficio Nº 

101/2017, o qual “Solicita espaço da Câmara de Vereadores”, de autoria do Poder Executivo 

Municipal; Oficio Nº 104/2017, o qual “Envia resposta do requerimento nº 006/2017”, de autoria do 

Poder Executivo Municipal; Ofício nº 100/2017, o qual “Envia resposta do requerimento nº 

005/2017”, de autoria do Poder Executivo Municipal; Ofício nº 98/2017, o qual “Envia resposta do 

requerimento nº 004/2017”, de autoria do Poder Executivo Municipal; Oficio Mensagem Nº 

06/2017, o qual “Envia Projeto de Lei, para apreciação e votação, de autoria do Poder Executivo 

Municipal ; Oficio Nº 01/2017, o qual “Solicita dois representantes do Legislativo”, de autoria da 

Secretaria de educação; Projeto de Decreto Nº 001/2017, o qual “Dispõe sobre a Concessão do 

título Mulher Destaque Caraense”, de autoria da Mesa Diretora;  Pedido de Providência n° 

025/2017, o qual “Solicita reforma ou construção de abrigo de ônibus no Passo Osvaldo Cruz”, de 

autoria das bancadas PP, PRB, PSDB; Pedido de Providência n° 026/2017, o qual “Solicita 

patrolamento, encascalhamento e ensaibramento na Travessa 15 Passo da Forquilha”, de autoria das 

bancadas PP, PRB, PSDB; Pedido de Providência n° 027/2017, o qual “ Solicita patrolamento e 

ensaibramento e encascalhamento na Rua Antônio Correa Andrade na localidade de Chapada”, de 

autoria das bancadas PP, PRB, PSDB; Pedido de Providência n° 028/2017, o qual “Solicita reparos 

nos abrigo de ônibus do Município”, de autoria das bancadas PP, PRB, PSDB; Requerimento Nº 
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007/2017, o qual “Solicita a retirada do Projeto de Lei 022/2017”, de autoria da Bancada PMDB; 

Projeto de Lei Nº 023/2017, o qual “ ALTERA CARGA HORÁRIA DE FISIOTERAPEUTA” de 

autoria do Poder Executivo Municipal; ; Projeto de Lei Nº 024/2017, o qual “ ALTERA 

DISPOSITIVOS DA LEI Nº 719/2006” de autoria do Poder Executivo Municipal. 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. 

Vereador Luiz- PMDB, relatou do projeto de aumento do salário dos conselheiros tutelares, que é 

de extrema importância, pois eles fazem um trabalho essencial ao Município. 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 022/2017, o qual “ABRE CRÉDITO 

ESPECIAL”, de autoria do Poder Executivo Municipal, sendo retirado da pauta, através do 

Requerimento 007/2017, de autoria da Bancada do PMDB;  Projeto de Lei nº 023/2017, o qual 

“ALTERA CARGA HORÁRIA DE FISIOTERAPEUTA”, de autoria do Poder Executivo 

Municipal, encaminhado para comissão de Constituição, Justiça, Educação, Saúde, Ação Social e 

Meio Ambiente; Projeto de Lei nº 024/2017, o qual “ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 

719/2006”, de autoria do Poder Executivo Municipal, sendo colocado em discussão bem como em 

votação, sendo aprovado por todos os Vereadores presentes; Projeto de Decreto Nº 001/2017, o qual 

“Dispõe sobre a Concessão do título Mulher Destaque Caraense”, sendo colocado em discussão 

bem como em votação, sendo aprovado por todos os Vereadores presentes. Retornando aos 

trabalhos o Excelentíssimo Senhor Presidente concedeu dez minutos para cada Vereador para que se 

manifestem no período destinado às Explicações Pessoais, conforme ordem de inscrição: Eloi 

Adão Edinger Dalathea – PRB, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais 

presentes, relatou que falou com o Prefeito Nei sobre as pontes da Vila Nova, disse que em uma 

parceria com a prefeitura e comunidade irão fazer as reformas nas pontes da comunidade de Vila 

Nova, a prefeitura dará o material e a comunidade a mão de obra. Falou que o que puder fazer pra 

melhorar o Caraá irá fazer. Vereador Elcio Ramos dos Reis – PMDB, saudou a Mesa Diretora, 

colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, comentou que é mais fácil pedir do que fazer, 

elogiou o Vereador Eloi pela atitude de ajudar a comunidade de Vila Nova com a mão de obra das 

reformas das pontes. Vereador Fabiano Santos da Silva- PMDB, saudou a Mesa Diretora, colegas 

Vereadores, Assessores e demais presentes, relatou da retirada do projeto 22 que era pra concerto e 

manutenção, a administração achou melhor reelaborar o projeto, elogiou o Vereador “ELOI” pela 

atitude junto a comunidade de Vila Nova, falou das reformas em geral das pontes, elogiou o grupo 
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“desbravadores” pela atitude de ajuda em São Francisco de Paula, comentou da falta de água na 

Vila Nova que a Prefeitura já comprou todos os materiais novos para a instalação e logo estará 

funcionando normalmente. Vereador Marlon Ramos Tedesco- PSDB, saudou a Mesa Diretora, 

colegas Vereadores, Assessores e demais presentes,  falou que não estão reclamando da 

administração, mais que os vereadores são os portas vozes do povo, e que os pedidos feitos a 

administração podem ser cumpridos pela mesma, parabenizou o Vereador Elói pela iniciativa junto 

a comunidade de Vila Nova. Vereador Luiz Presente – PMDB, saudou a Mesa Diretora, colegas 

Vereadores, Assessores e demais presentes, relatou da aprovação do projeto 24, que foi justo essa 

aprovação, comentou que conversou com o Prefeito Nei e ele disse que quer atender os pedidos dos 

Vereadores, falou da ponte da Vilinha que teve a contribuição da comunidade também e elogiou a 

iniciativa do Vereador Elói. Vereador Claudio Luis Sanna – PMDB, saudou a Mesa Diretora, 

colegas Vereadores, Assessores e demais presentes. Relatou que pede para o prefeito ensaibramento 

e demais reformas para as estradas e não importa quem esteja no Executivo, vai pedir sempre, disse 

que é obrigação do prefeito resolver os problemas do Município . Vereador Djalmo Gomes 

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

agradecendo a obra da ponte da Vilinha, falou dos pedidos de providência de uma forma geral, disse 

que sempre será parceiro para melhorar o Município, falou do projeto de aumento para os 

conselheiros tutelares. Vereador Sandra de Ávila – PP, saudou a Mesa Diretora, colegas 

Vereadores, Assessores e demais presentes, iniciou falando do dever do Vereador que é fiscalizar, e 

não ficar criticando as administrações, relatou do mérito do Vereador “Elói”, falou do projeto dos 

conselheiros que é merecido o aumento, relembrou novamente que como Vereadora sua função é 

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

demais presentes, iniciou parabenizando o Vereador “Elói” pela atitude dele junto a comunidade 

Vila Nova, falou do projeto de aumento dos conselheiros tutelares que é merecido, agradeceu ao 

Prefeito Nei pela continuidade do calçamento no Rio dos Sinos, convidou a todos para participarem 

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 na sexta feira às 14 

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 

 

 

 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

 

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 

 


