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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

Data: 20 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: Ofício nº 088/2017, o qual “envia Lei Municipal sancionada e publicada”, de 

autoria do Poder Executivo Municipal; Ofício Mensagem nº 04/2017, o qual “reenvia Projeto de Lei 

para apreciação e votação”, de autoria do Poder Executivo Municipal; Ofício nº 05/2017, o qual 

“solicita audiência pública para apreciação do Relatório de Gestão do 3º quadrimestre”, de autoria 

do Poder executivo Municipal; Resolução de Mesa nº 001/2017, a qual “autoriza a ida de 

vereadores em Porto Alegre para curso de capacitação”, de autoria da Mesa Diretora;  Pedido de 

Providência n° 019/2017, o qual “solicita patrolamento na Rua Pedro Machado de Borba na 

localidade de Rio dos Sinos”, de autoria das bancadas PP, PRB, PSDB; Pedido de Providência n° 

020/2017, o qual “solicita patrolamento e encascalhamento no Morro do Souza na localidade de 

Passo Osvaldo Cruz”, de autoria das bancadas PP, PRB, PSDB; Pedido de Providência n° 021/2017, 

o qual “ Solicita patrolamento e ensaibramento do Alto Caraá até a divisa com Osório”, de 

autoria das bancadas PP, PRB, PSDB; Pedido de Providência n° 022/2017, o qual “solicita troca de 

luminária na ligação entre a Linha Padre Vieira com o Fraga em frente à residência do Sr. Fábio”, 

de autoria das bancadas PP, PRB, PSDB; Pedido de Providência n° 023/2017, o qual “solicita 

desobstrução da tubulação de água pluvial na Rua José Gomes da Silva próximo ao nº 899, centro”, 

de autoria das bancadas PP, PRB, PSDB; Pedido de Providência n° 024/2017, o qual “Solicita a 

construção de dois quebra-molas, um em frente à Escola Marçal Ramos e outro próximo a 

Madeireira São Geraldo”, de autoria das bancadas PP, PRB, PSDB; Projeto de Lei nº 021/2017, o 

qual “ALTERA O Nº DE CARGOS DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 34 HORAS, 
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CONSTANTE NO ART. 29, INCISO III, ALÍNEA A, DA LEI MUNICIPAL Nº 1622/2016 – 

PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO”, de autoria do Poder 

Executivo Municipal; Projeto de Lei nº 022/2017, o qual “ABRE CRÉDITO ESPECIAL”, 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. Não houve 

pronunciamentos na tribuna. 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 encaminhado para a Comissão de Finanças, Orçamento, 

Obras e Serviços Públicos; Projeto de Lei nº 021/2017, o qual “ALTERA O Nº DE CARGOS DE 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 34 HORAS, CONSTANTE NO ART. 29, INCISO III, 

ALÍNEA A, DA LEI MUNICIPAL Nº 1622/2016 – PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO 

PÚBLICO DO MUNICÍPIO”, de autoria do Poder Executivo Municipal, conforme acordo de 

lideranças foi colocado em votação, sendo assim 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: Vereador Elcio Ramos dos Reis – PMDB, saudou a Mesa 

Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, comentou que vai lutar junto coma 

população para que o Município cresça.Vereador Fabiano Santos da Silva- PMDB, saudou a Mesa 

Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, agradeceu a presença do “Dema” pela 

explanação do Plano, falou da administração colocando as obras que estão sendo realizadas, que um 

dos objetivos do Prefeito Nei é fazer a ponte de ligação do Sertão a Rio dos Sinos, falou do projeto 

baixado em comissão que é para ter uma reserva caso algum terceiro sofra dano de algum acidente 

envolvendo servidor publico.Vereador Marlon Ramos Tedesco- PSDB, saudou a Mesa Diretora, 

colegas Vereadores, Assessores e demais presentes,  falou dos projetos solicitados novamente  que 

foi o dos professores que foi aprovado, esclareceu que não tinha sido aprovado porque não tinha 

sido enviado ao Legislativo o Índice de Pessoal. Luiz Presente – PMDB, saudou a Mesa Diretora, 

colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, relatou sobre o índice que veio do Executivo, 

disse que em dois meses baixou os percentuais. Falou que fica chateado quando fala da comunidade 

dele, pois ele também queria a construção da ponte no Alto Caraá e não conseguiram fazer, mais 

conseguiram fazer outras pontes no Município.  Claudio Luis Sanna – PMDB, saudou a Mesa 
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Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes. Relatou que sempre trabalhou pela 

Agricultura, elogiou o Pároco do Caraá, por ter vindo à Casa e solicitar o apoio e união dos 

Vereadores. Djalmo Gomes Ribeiro – PP, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores 

e demais presentes, comentou dos pedidos de providência de uma forma geral, pediu para o vice 

prefeito visitar a comunidade Arroio Guimarães, comentou do projeto dos professores que sempre 

vai aprovar quando tiver certeza e parecer jurídico. Eloi Adão Edinger Dalathea – PRB, saudou a 

Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, agradeceu o Prefeito pelo 

atendimento do pedido que foi solicitado na sessão passada, e solicitou que arrumem os vazamentos 

na estrada “dos adventistas” e Canto Azul. Sandra de Ávila – PP, saudou a Mesa Diretora, colegas 

Vereadores, Assessores e demais presentes, iniciou agradecendo o Vice Prefeito pelo atendimento 

aos pedidos de providência, agradeceu também a presença do Pároco na Casa, falou de uma forma 

geral dos projetos, e se colocou a disposição para ajudar no que for preciso o desenvolvimento do 

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

demais presentes, iniciou parabenizando o Vice Prefeito Dema, por ter explanado o Plano da Saúde, 

agradeceu também o Vice pelos pedidos de providência atendidos até o momento, comentou dos 

pedidos solicitados nessa sessão de hoje, sobre a colocação de quebra molas perto da Escola Marçal 

Ramos e perto da Madeireira São Geraldo para a proteção das crianças e para diminuir a velocidade 

dos carros que passam, pois já aconteceu acidentes graves nesse trecho, agradeceu também a 

presença do Pároco e disse que a Casa estará de portas abertas para ajudar.  Concedo 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 

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 

 

 

 

 

                                            _________________________________ 

Sandra de Ávila 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

____________________________ 

 

Elcio Ramos dos Reis Eloi Adão Edinger Dalathea 

 


