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ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 
 
Data: 14 de maio de 2018. 
Hora: 19 horas 
Local: Câmara Municipal de Vereadores de Caraá. 
 
Vereadores presentes: Cláudio Luis Sanna, Elcio Ramos dos Reis, Eloi Adão Edinger Dalathea, 
Fabiano Santos da Silva, Luiz Presente, Marlon Ramos Tedesco, Omar Moro, Osmar Ferreira 
Vidal e Sandra de Ávila. Em primeiro momento o Vereador Osmar Ferreira Vidal assumiu o 
cargo de suplente de Vereador, bem como Líder de Bancada do PP (Partido Progressista), o 
Excelentíssimo, Senhor Presidente solicitou a 1ª Secretária que fizesse a leitura de um texto 
bíblico como na forma de costume. Prosseguindo, Excelentíssimo Senhor Presidente, colocou a 
Ata da 10ª Reunião Ordinária em discussão e votação, sendo a mesma aprovada por 
unanimidade. Prosseguindo o roteiro, o Excelentíssimo, Senhor Presidente solicitou a 1ª 
Secretária que realizasse a leitura do Expediente do Dia: Ofício de Gabinete nº 001/2018, o qual 
“apresenta justificativa”, de autoria do Vereador Djalmo Gomes Ribeiro - PP; Ofício Mensagem 
nº 11/2018, o qual “envia Projeto de Lei para apreciação e votação”, de autoria do Poder 
Executivo Municipal; Ofício nº 115/2018, o qual “envia Leis Municipais nº 1.828 a 1.829/2018 
sancionada e publicada em 08 de maio de 2018”, de autoria do Poder Executivo Municipal; 
Ofício nº 120/2018, o qual “envia resposta do requerimento nº 015/2018”, de autoria do Poder 
Executivo Municipal; Ofício nº 116/2018, o qual “ envia resposta do requerimento nº 016/2018”, 
de autoria do Poder Executivo Municipal; Ofício nº 119/2018, o qual “ envia resposta do 
requerimento nº 017/2018”, de autoria do Poder Executivo Municipal; Ofício nº 010/2018, o qual 
“solicita espaço da Casa Legislativa para o dia 16 de maio de 2018”, de autoria do Poder 
Executivo Municipal; Ofício nº 011/2018, o qual “convida todos os Vereadores para Reunião do 
Monitoramento do Plano Municipal de Educação, no dia 16 de maio ás 18h na Câmara 
Municipal de Caraá”, de autoria do Poder Executivo Municipal;  Convocação nº 006/2018, o 
qual “convoca suplente de Vereador”, de autoria da Mesa Diretora;   Pedido de Providência nº 
078/2018, o qual “solicita a troca de lâmpadas na Rua Pedro Ramos de Oliveira na comunidade 
de Vila Nova”, de autoria das Bancadas do PP, PRB e PDSB; Pedido de Providência nº 
079/2018, o qual “solicita patrolamento e encascalhamento na Rua Pedro Felipe Wames na 
comunidade de Rio dos Sinos”,  de autoria das Bancadas do PP, PRB e PDSB; Pedido de 
Providência nº 080/2018, o qual “solicita patrolamento e ensaibramento na comunidade da 
Novidade”, de autoria das Bancadas do PP, PRB e PDSB;  Pedido de Providência nº 081/2018, o 
qual “ solicita patrolamento e encascalhamento na Rua Miriam Zani Beatricci (inicia-se ao lado 
da residência do Sr. Cleber Wames) na comunidade de Alto Rio dos Sinos”, de autoria das 
Bancadas do PP, PRB e PDSB; Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2018, o qual “DISPÕE A 
BAIXA DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÁ.” de autoria 
da Mesa Diretora; Projeto de Lei nº 031/2018, o qual “ABRE CRÉDITO ESPECIAL”, de 
autoria do Poder Executivo Municipal.  Nada mais a constar no Expediente do Dia, de imediato o 
Excelentíssimo, Senhor, Presidente prosseguiu com o protocolo, colocando a palavra à 
disposição dos Excelentíssimos Edis, concedendo 10 minutos para cada Vereador, conforme a 
ordem de inscrição para discussão sobre o expediente. Não houve pronunciamento de Vereador.  
Prosseguindo, o Excelentíssimo, Senhor Presidente, suspendeu a Reunião por cinco minutos para 
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a formação da Ordem do Dia. Retornando aos trabalhos, o Excelentíssimo Senhor Presidente, de 
imediato colocou as proposições em discussão e votação: Ordem do Dia: Projeto de Decreto 
Legislativo nº 004/2018, o qual “DISPÕE A BAIXA DE BENS DO PATRIMÔNIO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÁ.” de autoria da Mesa Diretora; colocado em discussão e 
votação, sendo assim aprovado por todos os Vereadores presentes;  Projeto de Lei nº 016/2018, 
o qual “AUTORIZA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”, de autoria do Poder Executivo Municipal, colocado em discussão e votação 
sendo assim rejeitado por maioria absoluta; Projeto de Lei nº 030/2018, o qual “ ALTERA 
DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL N° 719/2006”, de autoria do Poder Executivo Municipal,  
colocado em discussão e votação, sendo assim aprovado por todos os Vereadores presentes; 
Projeto de Lei nº 031/2018, o qual “ABRE CRÉDITO ESPECIAL”, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, colocado em discussão e votação, sendo assim aprovado por todos os 
Vereadores presentes. Continuando os 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 ordem de inscrição: Vereador Cláudio Luis 
Sanna – MDB, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, 
iniciou seu discurso falando do retorno das obras do asfalto no município de Caraá, comentou 
também de ser ano eleitoral (deputados, governadores, presidente). Comentou quanto as 
máquinas da prefeitura estar fazendo trabalhos irregulares e do trabalho de horas extra. Vereador 
Osmar Ferreira Vidal - PP, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais 
presentes, iniciou seu discurso agradecendo ao Vereador Djalmo por conceder o espaço 
(suplente) para que possa fazer seu trabalho (fiscalizar).  Comentou da máquina (Poclain) que 
está estragada e sem manutenção sendo a mesma de responsabilidade da administração. Falou 
também sobre o retorno das obras do asfalto no município de Caraá, comentou sobre a união dos 
Vereadores em relação aos Projetos quando chegam na “Casa”, é discutido com todos os 
Vereadores presentes. Vereador Omar Moro – PP, saudou a Mesa Diretora, colegas 
Vereadores, Assessores e demais presentes, iniciou seu discurso falando do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 004/2018 (doação de cadeiras para a creche do Centro de Caraá), falou do pedido 
de providência nº 068/2018 (patrolamento, ensaibramento e  conserto de bueiro na Rua Marciano 
Germano Cardoso, em Sertão do Rio dos Sinos), falou também a respeito da agência do Correio 
de Caraá, que encontra - se com dificuldades, falou da atitude que o Presidente da Câmara teve 
com os demais colegas Vereadores e finalizou falando do retorno das obras do asfalto no 
município de Caraá. Vereador Elcio Ramos dos Reis – MDB, saudou a Mesa Diretora, colegas 
Vereadores, Assessores e demais presentes, iniciou seu discurso falando do Projeto de Lei nº 
030/2018, Momento em que o Vereador Osmar Ferreira Vidal – PP solicitou a parte: falou 
quando o Projeto nº 030/2018 chegou na “Casa”, foi a favor de aprovar no mesmo momento, 
sendo que uma vez fez parte do Conselho Tutelar. O Vereador Elcio agradeceu aos colegas 
Vereadores pela votação de aprovação do Projeto de Lei nº 030/2018. Comentou do retorno das 
obras do asfalto no município de Caraá.  Vereador Marlon Ramos Tedesco – PSDB, saudou a 
Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, iniciou seu discurso falando 
do Projeto de Lei nº 016/2018 (rejeitado), do Projeto de Lei nº 030/2018 e finalizou falando do 
retorno das obras do asfalto no município de Caraá. Vereador Luiz Presente – MDB, saudou a 
Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, iniciou seu discurso falando 
da agência do Correio no município de Caraá e lembrou aos colegas Vereadores que é Federal, 
falou dos pedidos de providência que costumava fazer diretamente com o secretário de obras, 
mas hoje não consegue mais. Falou sobre a situação do saibro no município de Caraá, falou da 
reunião que tiveram com a Secretaria de Cultura, juntamente com o prefeito de Caraá e Santo 
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Antônio da Patrulha (Santuário Nossa Senhora das Lágrimas). Vereadora Sandra de Ávila – 
PP, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, iniciou seu 
discurso falando do Projeto de Lei nº 030/2018, do Projeto de Lei nº 016/2018 (rejeitado), falou 
do retorno das obras do asfalto no município de Caraá, comentou dos trabalhos feito nos finais de 
semana que não é contra, mas sim pelo certo. Comentou de uma determinada Rua próxima a casa 
do Sr. Telmo (Bolívar), por não poder denominar, pois conta como corredor de servidão. 
Vereador Elói Adão Edinger Dalathea - PRB, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, 
Assessores e demais presentes, iniciou seu discurso falando da situação em que se encontra o 
município de Caraá, com muitas dificuldades (Correio, Brigada Militar e outros), comentou do 
retorno das obras do asfalto no município de Caraá e acredita que vai ser feito e concluído, falou 
da máquina (Poclain) que está abandonada  sem manutenção, sem conserto e no tempo com 
chuva e sol cada vez ficando em estado precário. Líderes de Bancada: Não houve manifestação 
dos líderes de Bancadas. Comunicação do Presidente: Não houve manifestação do Presidente. 
Nada há constar. Em seguida o Presidente deu por encerrada a Décima Primeira  Reunião 
Ordinária do ano de 2018. Nada mais a constar, eu Secretário, encerro a presente Ata. 

 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

_____________________________ 

 

Cláudio Luis Sanna Osmar Ferreira Vidal 

 

 

 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

 

Fabiano Santos da Silva Luiz Presente  

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

____________________________ 

 

Elcio Ramos dos Reis Eloi Adão Edinger Dalathea 
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_____________________________ _____________________________ 

 

Marlon Ramos Tedesco Omar Moro 

 

 

 

 

                                            _________________________________ 

Sandra de Ávila 


