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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

Data: 06 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° CM009055/2017, o qual “informa deliberações de recursos financeiros 

destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação, de autoria do Ministério da Educação; Requerimento Nº 003/2017, o qual solicita licença 

por prazo indeterminado para desempenhar cargo de Secretário  Municipal; de autoria da vereadora 

Zulma Freitas dos Santos, Convocação Nº 003/2017, o qual convoca o 1º suplente o Excelentíssimo 

Senhor Luiz Presente para tomar posse no cargo de Vereador de autoria da Mesa Diretora; Ofício Nº 

011/2017, o qual solicita a substituição do representante do Comitê de Gerenciamento da Bacia 

Hidrográfica do Rio dos Sinos de autoria do COMITESINOS; Pedido de Providência n° 001/2017, 

o qual “solicita Patrolamento e ensaibramento na Rua Antonio Alves de Oliveira em toda sua 

extensão, bem como em todas as ruas adjacentes na localidade de Arroio Guimarães”, de autoria das 

bancadas PP, PRB, PSDB; Pedido de Providência n° 002/2017, o qual “solicita Patrolamento e 

encascalhamento na Rua Camaquã em toda sua extensão, próximo ao Ferreirinho na localidade de 

Alto Rio dos Sinos”, de autoria das bancadas PP, PRB, PSDB; Pedido de Providência n° 003/2017, 

o qual “solicita Reparos na Ponte ao lado do Bar do Edilson na Comunidade de Arroio Guimarães”, 

de autoria das bancadas PP, PRB, PSDB; Pedido de Providência n° 004/2017, o qual “solicita 

Reforma na Ponte Pênsil que liga as Comunidades de Arroio Guimarães com Lageadinho”, de 

autoria das bancadas PP, PRB, PSDB; Pedido de Providência n° 005/2017, o qual “solicita Troca de 

luminárias na Rua Salvador de Ávila entre o Mercado Flor da Serra e o Posto de Saúde do Rio dos 

Sinos”, de autoria das bancadas PP, PRB, PSDB; Pedido de Providência n° 006/2017, o qual 

“solicita Conserto no calçamento da Rua Lourenço Correia Gomes, a partir do Campo de Futebol do 

Central Esporte Clube até a rótula em frente à Agência dos Correios e Telégrafos”, de autoria 

Vereador Eloi Adão Edinger Dalathea – PRB; Pedido de Providência n° 007/2017, o qual 

“solicita Colocação de quebra-molas em frente ao Mercado Flor da Serra na Comunidade de Rio 

dos Sinos.”, de autoria do Vereador Eloi Adão Edinger Dalathea – PRB; Pedido de Providência 

n° 008/2017, o qual “solicita Envaletamento e ensaibramento na Rua José Cardoso, especificamente 

na rua “do Lilinho”, em toda sua extensão. E na Comunidade de Vila Nova, mais especificamente 

na “Divinéia”, de autoria das bancadas PP, PRB, PSDB; Pedido de Providência n° 009/2017, o qual 

“solicita Informação sobre análise do cloro da água, na comunidade de Passo da Forquilha”, de 

autoria das bancadas PP, PRB, PSDB; Pedido de Providência n° 010/2017, o qual “solicita 

Patrolamento, encascalhamento e ensaibramento nas vielas adjacentes a rua principal a Comunidade 
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de Vila Nova”, de autoria do Vereador Eloi Adão Edinger Dalathea – PRB; Pedido de 

Providência n° 011/2017, o qual “solicita Colocação de luminárias na Comunidade de Vila Nova”, 

de autoria Vereador Eloi Adão Edinger Dalathea – PRB.  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 de visitas que alguns vereadores fizeram as comunidades e 

que essas solicitaram aos vereadores nas visitas alguns pedidos de providência para que os 

Vereadores  pleiteassem ao Executivo, informou que já conversou com o Secretário de Obras e com 

o Prefeito Nei Pereira e que eles garantiram que semana que vem irão começar a atender os pedidos 

do Legislativo.  Vereador Omar Moro – PP, que saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, 

Assessores e demais presentes.  Comentou sobre o Pedido de Providência Nº 009 que pede análise 

do cloro na água da comunidade Passo da Forquilha, pois o pessoal da comunidade tem reclamado, 

comentou também do pedido de arrumação do calçamento na rótula do Posto Ipiranga, e também do 

ofício de solicitação de reunião encaminhado pelo Movimento Asfalto de Caraá, na pessoa do 

professor Telmo, deixou claro que o que depender da Casa Legislativa, estará a disposição, pois é de 

fundamental importância essa obra para o povo Caraense.  Não havendo mais vereador a 

pronunciar-se, suspendo a Reunião por cinco minutos para a formação da Ordem do Dia. 

Prosseguindo Excelentíssimo Senhor Presidente, comunicou ao Plenário que conforme acordo 

prévio dos Vereadores, ficam as comissões assim designadas: Comissão Permanentes da Câmara: 

Comissão de Constituição, Justiça, Educação, Saúde, Ação Social e Meio Ambiente: Presidente – 

Vereadora Sandra de Ávila (PP), Secretário: Vereador Luiz Presente (PMDB), Relator: Vereador 

Marlon Ramos Tedesco (PSDB) – Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos: 

Presidente - Vereador Claudio Luis Sanna (PMDB), Secretário: Vereador Eloi Adão Edinger 

Dalathea (PRB), Relator: Elcio Ramos dos Reis (PMDB)”, bem como, os lideres de bancada: 

Vereador Marlon Ramos Tedesco – PSDB, Vereador Eloi Adão Edinger Dalathea – PRB, 

Vereador Djalmo Gomes Ribeiro – PP, Vereador Fabiano Santos da Silva – PMDB. 

Retornando aos trabalhos, o Excelentíssimo Senhor Presidente concedeu dez minutos para cada 

Vereador para se manifestar no período destinado às Explicações Pessoais: Manifestaram-se na 

Tribuna conforme a ordem de inscrição os Vereadores, Luiz Presente – PMDB, saudou a Mesa 

Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, relatou sobre os pedidos de 

providência, falou do trabalho de recuperação das estradas no período que estava a frente da 

Secretaria de Obras, comentou também do cloro na agua, ficou surpreso, pois tem um pessoal que 

cuida disso, relatando que ele nem sabia dessa situação. Claudio Luis Sanna – PMDB, saudou a 

Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, falou dos pedidos de 

providência, da importância do Executivo atender os pedidos solicitados pelo Legislativo, falou que 

os Vereadores não podem ter sigla partidária, mas sim boa vontade para ajudar todos, falou da obra 

do asfalto, se colocando a disposição do movimento asfalto.  Djalmo Gomes Ribeiro – PP, saudou 

a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes,  comentou que esta feliz em 

estar novamente na casa Legislativa, falou dos pedidos de providência, sobre as pontes de acesso na 

Vilinha que esta intransitável e perigoso para a comunidade, pediu ao Prefeito uma atenção. Eloi 

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

presentes, comentou da importância da união dos Vereadores, pois só assim haverá o crescimento 

do Caraá.  Elcio Ramos dos Reis – PMDB, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, 

Assessores e demais presentes, comentou dos pedidos de providência, mais especificamente das 

estradas, falou da prioridade que é o asfalto e se colocou a disposição desse movimento.  Fabiano 

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

presentes, Iniciou parabenizando o professor Telmo do movimento asfalto de Caraá, e se colocou a 

disposição para ajudar, falou dos pedidos de providência, da importância da recuperação das 



Câmara Municipal de Vereadores 

Caraá – RS 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 
Av. Arno Von Saltiél, nº 190, Cx. Postal 122, CEP 95515-000, Centro 

Caraá/RS, Fone: (51) 3615 1315 e 3615 1041 

3 

estradas do Município, relatou que começaram as obras da ponte do Alto Pedra Branca, comentou 

sobre a ponte da Vilinha, onde disse que o Prefeito Nei o informou que o material da ponte já esta 

todo comprado e que as obras irão começar em breve, falou dos projetos rejeitados na sessão 

extraordinária, e disse que serão pedidos os projetos novamente, falou também que o executivo 

mandará o índice de pessoal para assim poderem aprovar os projetos uma vez rejeitados. Sandra de 

Ávila – PP, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, Iniciou 

parabenizando as mulheres pelo dia especial, parabenizou o professor Telmo do movimento asfalto, 

e se colocou a disposição do movimento asfalto, comentou da Reforma da Previdência, que atinge 

só os trabalhadores, que para haver uma reforma deve começar de cima e não ao contrario, é a sua 

opinião, comentou que esclareceu com as professoras que esperam ser chamadas no concurso e que 

só esta aguardando os índices do Executivo, e se estiver dentro da Lei, ela vai aprovar sim os 

projetos de chamamento de professores do concurso, comentou dos pedidos de providência, da 

importância do Executivo atender os pedidos do Legislativo. Vereador Omar Moro – PP, saudou a 

Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, Iniciou falando da Reforma da 

Previdência que só atinge os trabalhadores, a classe baixa, comentou que como Presidente esta 

muito feliz e pediu para que cada Vereador continue sendo o que é, que se unam e façam o melhor 

pelo Município, falou dos moradores que foram prejudicados com o vazamento da água na 

Quebrada do Rio dos Sinos e ligaram para o responsável da água que é o “Duda” e ele não atendeu 

o telefone, pediu para que o prefeito questione ele para atender o telefone quando a comunidade o 

solicitar, pediu desculpas para o pessoal da Secretaria de Educação e professores, informando que 

ele não pode comparecer na Reunião de abertura do ano letivo, mas que foi representado pelo seus 

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

Manifestou-se o Vereador Fabiano Santos da Silva – PMDB, saudou a Mesa Diretora, colegas 

Vereadores, Assessores e demais presentes, comentou que o PMDB quer ser parceiro sempre e que 

o partido esta a disposição da comunidade. Comunicação do Presidente: Manifestou-se o Vereador 

Omar Moro – PP, sobre a sessão solene de homenagem ao dia da mulher, pediu para que cada 

Vereador, escolha uma mulher do Município para homenagear, a sessão acontecerá no fim do mês 

de março. 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 
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_____________________________ _____________________________ 

 

Fabiano Santos da Silva Luiz Presente  

 

 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

 

Marlon Ramos Tedesco Omar Moro 

 

 

 

 

                                            _________________________________ 

Sandra de Ávila 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

____________________________ 

 

Elcio Ramos dos Reis Eloi Adão Edinger Dalathea 

 


