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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

Data: 13 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, Excelentíssimo, Senhor 

Presidente, solicitou ao Suplente de Vereador Luiz Presente para se dirigir à Tribuna e prestar seu 

juramento. Prosseguindo declarou o Vereador empossado. Continuando 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 n° 96/2017, o qual “informa liberação de recursos financeiros no valor de R$ 

35.148,00 de autoria do Ministério da Educação; Oficio Nº 01/2017, o qual convida Vereadores 

para reunião referente a Campanha do Agasalho, de autoria da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social; Oficio Mensagem Nº 03/2017, o qual envia Projeto de Lei para apreciação 

e votação, de autoria do Poder Executivo; Oficio 086/2017, o qual informa índice de pessoal, de 

autoria do Poder Executivo; Pedido de Providência n° 012/2017, o qual “Requer providências 

relativas a viabilização do Serviço de Inspeção Municipal - SIM em prática”, de autoria das 

bancadas PP, PRB, PSDB; Pedido de Providência n° 013/2017, o qual “Requer patrolamento e 

ensaibramento na Rua Emilio G. da Silva – Alto Rio dos Sinos”, de autoria das bancadas PP, 

PRB, PSDB; Pedido de Providência n° 014/2017, o qual “ Solicita Patrolamento e 

ensaibramento na Rua Valdomiro Gomes da Silva, Centro Caraá (Clube de Mães).”, de 

autoria das bancadas PP, PRB, PSDB; Pedido de Providência n° 015/2017, o qual “ Requer 

Patrolamento e ensaibramento da Rua Anildo Freiberger, na comunidade de Quebrada do Rio dos 

Sinos”, de autoria das bancadas PP, PRB, PSDB; Pedido de Providência n° 016/2017, o qual 

“Solicita patrolamento, ensaibramento e envaletamento no Morro dos Dias e Morro dos Pisoni na 

localidade do Passo Osvaldo Cruz”, de autoria das bancadas PP, PRB, PSDB; Pedido de 

Providência n° 017/2017, o qual “Solicita Patrolamento e encascalhamento no Morro dos 
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Teixeira Alto Lageadinho.”, de autoria das bancadas PP, PRB, PSDB ; Pedido de Providência n° 

018/2017, o qual “Solicita Colocação de quebra-molas em frente ao Mercado Flor da Serra na 

Comunidade de Rio dos Sinos.”, de autoria das bancadas PP, PRB, PSDB; Requerimento Nº 

004/2017, o qual “Requer informações sobre obra da ponte ligação Sertão”, de autoria das bancadas 

PP, PRB, PSDB; Requerimento Nº 005/2017, o qual “Solicita relação de CCs”, de autoria das 

bancadas PP, PRB, PSDB; Requerimento Nº 006/2017, o qual “Solicita informações de abertura de 

Processos Administrativos de acidentes com Veículos públicos”, de autoria das bancadas PP, PRB, 

PSDB; Projeto de Lei Nº 020/2017, o qual “Abre crédito suplementar”, de autoria do Poder 

Executivo. Nada mais há tratar no expediente. 

 Concedo 10 minutos para cada vereador, conforme a ordem de inscrição para discussão sobre o 

expediente. Vereadora Sandra de Ávila – PP, que saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, 

Assessores e demais presentes. Relatou do Pedido de Providência Nº 12, que trata do SIM, que é 

muito importante para os agricultores Municipais, com o selo os pequenos produtores poderão 

desenvolver mais agroindústrias e comercializar o seu produto com rótulos e dentro da legislação, 

gerando assim o crescimento do Município. Vereador Omar Moro – PP, que saudou a Mesa 

Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes.  Comentou sobre todos os pedidos de 

providência, e falou do pedido Nº 004, que trata da obra da ponte dos “Fofonka”, que é de extrema 

importância para a comunidade do Sertão, pois é a ponte que liga essa comunidade a comunidade do 

Rio dos Sinos. 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 

n° 020/2017, o qual “ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR”, de autoria do Poder Executivo 

Municipal, sendo colocado em discussão bem como em votação, sendo assim aprovado por todos os 

Vereadores presentes; Requerimento Nº 004/2017, o qual “Requer informações sobre obra da ponte 

ligação Sertão”, de autoria das bancadas PP, PRB, PSDB, sendo colocado em discussão bem como 

em votação, sendo assim aprovado por todos os Vereadores presentes; Requerimento Nº 005/2017, 

o qual “Solicita relação de CCs”, de autoria das bancadas PP, PRB, PSDB, sendo colocado em 

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

Requerimento Nº 006/2017, o qual “Solicita informações de abertura de Processos Administrativos 

de acidentes com Veículos públicos”, de autoria das bancadas PP, PRB, PSDB, sendo colocado em 

discussão bem como em votação, sendo assim aprovado por todos os Vereadores presentes; Nada 

mais há constar na Ordem do Dia, de imediato, Excelentíssimo Senhor Presidente concedeu dez 

minutos para cada Vereador para se manifestar no período destinado às Explicações Pessoais: 
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Manifestaram-se na Tribuna conforme a ordem de inscrição dos Vereadores. Vereador Fabiano 

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

presentes, parabenizou o movimento asfalto Caraá, colocou-se a disposição para pleitear junto aos 

Deputados da sigla PMDB, fundos para ajudar o movimento, falou do Projeto de abre crédito para 

repassar aos universitários e desbravadores, falou da importância do trabalho desse projeto 

desbravadores com as crianças e adolescentes, comentou do SIM – selo Municipal de Inspeção, que 

ficaria bom se fosse expandido esse SIM, para os agricultores poderem vender seus produtos em 

outros Municípios também,  falou da obra da Ponte “Fofonka”, que a administração já ganhou o 

repasse para fazer a obra, que só esta aguardando a liberação do recurso e por fim lembrou do 

projeto dos professores, informando que já foi solicitado ao Poder Executivo. Vereador Marlon 

Ramos Tedesco- PSDB, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais 

presentes, falou dos pedidos de providência que são muito importantes para as comunidades de uma 

forma geral, comentou do movimento asfalto Caraá, que deve haver a união dos poderes para assim 

sair o tão sonhado asfalto. Luiz Presente – PMDB, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, 

Assessores e demais presentes, relatou sobre os pedidos de providência, falou que a estrada Emilio 

Geraldo da Silva foi patrolada a pouco tempo e que ele conversou com a secretária de obras essa 

semana para patrolar as estradas. Claudio Luis Sanna – PMDB, saudou a Mesa Diretora, colegas 

Vereadores, Assessores e demais presentes, falou dos pedidos de providência de uma forma geral, 

falou da contratação de mais um mecânico para a Prefeitura, que é muito importante ter alguém 

especializado nessa área para isso, sente-se orgulhoso do SIM, pois participou das reuniões nas 

comunidades para desenvolver o SIM. Pediu desculpa ao Presidente sobre o Projeto. Djalmo 

Gomes Ribeiro – PP, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, 

comentou dos pedidos de providência de uma forma geral, falou que as estradas estão muito ruins e 

precisam urgente de patrolamento, e tem que ter prioridade, falou da festa do feijão que não houve o 

Plantão da saúde e que isso é importante para ajudar as comunidades, parabenizou a comunidade do 

Morro da Laje sobre a importância do movimento asfalto Caraá. Eloi Adão Edinger Dalathea – 

PRB, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, comentou da 

importância do asfalto para o Município, comentou que um morador do Município solicitou a 

ligação de água e não foi atendido, pediu para que haja união dos poderes.  Elcio Ramos dos Reis – 

PMDB, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, comentou dos 

pedidos de providência de uma forma geral, frisou a obra da ponte dos “Fofonka”, parabenizou 

também o movimento asfalto do Caraá, e pediu a união de todos. 
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 Sandra de Ávila – PP, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais 

presentes, iniciou parabenizando a comunidade do Morro da Laje pelo movimento asfalto Caraá, 

frisou que cabe ao Vereador representar a população e que vai sim representa-los, comentou do SIM 

que vai beneficiar muitos agricultores, comentou dos projetos aprovados nesta sessão e agradeceu a 

participação de todos. Vereador Omar Moro – PP, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, 

Assessores e demais presentes, iniciou lembrando da importância da representante das mulheres na 

casa Legislativa, agradecendo a Vereadora Sandra por ser parte da mesa diretora, comentou que o 

responsável pela água na Prefeitura, atenda o telefone, pois os moradores estão tentando ligar e o 

“Duda” não esta atendendo, relatou da “Festa do Feijão” que foi assaltada, disse ser lamentável, e 

que as festas comunitárias devem tomar cuidado, frisou os projetos aprovados na Casa e que 

continuarão ajudando sempre que der, parabenizou também o movimento asfalto Caraá, e colocou-

se a disposição para ajudar no que puder o movimento do asfalto. Falou dos pedidos de providencia 

de uma forma geral. Desejou um feliz dia da mulher a todas. Concedo 05 minutos para as 

comunicações dos lideres de bancada. Líderes de Bancada: Nada há constar. Comunicação do 

Presidente: Manifestou-se o Vereador Omar Moro – PP, sobre a sessão solene de homenagem ao 

dia da mulher que será dia 29 de março ás 19h na Casa Legislativa. Nada há constar. Em seguida o 

Presidente deu por encerrada a Primeira Reunião Ordinária do ano de 2017. Nada mais a constar, eu 

Secretário, encerro a presente Ata. 

 

  

 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

_____________________________ 

 

Cláudio Luis Sanna Djalmo Gomes Ribeiro 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

____________________________ 

 

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 

 


