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ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 
 
Data: 21 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 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 11ª 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 
nº 125/2018, o qual “envia Leis Municipais nº 1.830 a 1.831/2018 sancionada e publicada em 16 
de maio de 2018”, de autoria do Poder Executivo Municipal; Ofício nº 129/2018, o qual “solicita 
espaço da Câmara Municipal de Vereadores para realizar Audiência Pública, no dia 28 de maio 
de 2018, ás 17h30min.”, de autoria do Poder Executivo Municipal; Pedido de Providência nº 
082/2018, o qual “solicita patrolamento e ensaibramento na Estrada Marciano Germano Cardoso 
em Sertão do Rio dos Sinos, colocação de canos e consertos de bueiros”, de autoria das Bancadas 
do PP, PRB e PDSB; Pedido de Providência nº 083/2018, o qual “solicita a troca de uma 
lâmpada em frente á residência do Sr. Gilberto Beatricci na Rua Miriam Zani Beatricci na 
comunidade de Grota,”  de autoria das Bancadas do PP, PRB e PDSB; Pedido de Providência nº 
084/2018, o qual “solicita patrolamento e ensaibramento na comunidade da Varzinha na 
comunidade do Fraga”, de autoria das Bancadas do PP, PRB e PDSB;  Pedido de Providência nº 
085/2018, o qual “ solicita patrolamento e encascalhamento na Rua que se dá acesso a residência 
do Sr. Juvenal Ligabuee em Três Morros na comunidade do Fraga”, de autoria das Bancadas do 
PP, PRB e PDSB; Requerimento nº 019/2018, o qual “SOLICITA IMFORMAÇÕES SE O 
EXECUTIVO MUNICIPAL SE ENCONTRA EM ATRASO COM O PAGAMENTO DA 
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL  DO FAPS” , de autoria das Bancadas PP, PRB e PSDB; 
Requerimento nº 020/2018, o qual “SOLICITA CÓPIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE 
O ESTADO E A EMPRESA CONTERRA”, de autoria das Bancadas do PP, PRB e PSDB; 
Projeto de Resolução nº 003/2018, o qual “ ALTERA HORÁRIO DAS SESSÕES 
ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAÁ” de autoria da 
Mesa Diretora. 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 
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: Requerimento nº 
019/2018, o qual “SOLICITA IMFORMAÇÕES SE O EXECUTIVO MUNICIPAL SE 
ENCONTRA EM ATRASO COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL  DO 
FAPS” , de autoria das Bancadas PP, PRB e PSDB, colocado em discussão e votação, sendo 
assim aprovado por todos os Vereadores presentes; Requerimento nº 020/2018, o qual 
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“SOLICITA CÓPIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE O ESTADO E A EMPRESA 
CONTERRA”, de autoria das Bancadas do PP, PRB e PSDB, colocado em discussão e votação, 
sendo assim aprovado por todos os Vereadores presentes; Projeto de Resolução nº 003/2018, o 
qual “ ALTERA HORÁRIO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
VEREADORES DE CARAÁ” de autoria da Mesa Diretora, 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 da festa no GTG dia 20 de maio de 
2018, ( festa dos Carreteiros), das placas de identificação (perigo de enchente) nas pontes e das 
comunidades do município de Caraá, bem como a localidade de Rio do Meio e pediu aos colegas 
Vereadores para se unir e ajudar a população para resolver a questão da ponte da comunidade de 
Rio do Meio. Vereador Osmar Ferreira Vidal - PP, saudou a Mesa Diretora, colegas 
Vereadores, Assessores e demais presentes, iniciou seu discurso agradecendo aos servidores da 
“Casa” pelo trabalho que prestam aos Vereadores, comentou da participação da comunidade nas 
Sessões Ordinárias. Falou dos pedidos de providência, um de suma importância o nº 080/2018 
(patrolamento da Novidade), comentou a respeito da retomada das obras do asfalto no município 
de Caraá e acredita que vai ser concluída dessa vez a obra do asfalto. Vereador Omar Moro – 
PP, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, iniciou seu 
discurso fazendo uma retificação a respeito das Agências do Correio que disse que era do Estado, 
mas sim Federal e outra retificação foi um pedido de providência para ser colocado na Ordem do 
Dia , mas o correto é no Expediente do Dia. Falou sobre o novo secretário de obras (Ancelmo), 
falou também das reuniões que eram feitas nas comunidades do município de Caraá e hoje não  
são realizadas mais. E finalizou falando da festa dos Carreteiros, parabenizou pelo evento do 
CTG, o patrão Jô e toda sua patronagem. Vereador Elcio Ramos dos Reis – MDB, saudou a 
Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, iniciou seu discurso falando 
que não pode estar presente na festa dos Carreteiros, pois tinha um outro compromisso. E 
parabenizou a plateia por vir assistir a Sessão, sendo uma noite muito fria.  Vereador Marlon 
Ramos Tedesco – PSDB, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais 
presentes, iniciou seu discurso pedindo ao secretário de obras que passe a máquina (patrola) na 
comunidade de Alto Rio do Meio, por motivo de haver festa da comunidade no próximo final de 
semana (27/05/2018) e também fazer uma troca de lâmpadas na frente do Salão da comunidade, 
sendo de suma importância para a devida festa, sabendo que foi feita a licitação da compra de 
lâmpadas, se não tiver a comunidade junto com a Comissão se disponibiliza a compra, mas 
precisa de um   responsável para colocar. Comentou a respeito de uma ponte ter passado água por 
cima devido ás chuvas ocorridas no final de semana em Rio do Meio. Vereadora Sandra de 
Ávila – PP, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, iniciou 
seu discurso falando do Expediente do Dia, o Projeto de Resolução nº 003/2018, do 
Requerimento nº 020/2018 e finalizou falando do secretário de obras (Ancelmo) pelo seu 
trabalho realizado no município de Caraá. Vereador Elói Adão Edinger Dalathea - PRB, 
saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, iniciou seu discurso 
agradecendo ao secretário de obras pelo trabalho que está sendo feito no município, comentou 
também a respeito das chuvas do final de semana que estragaram as Estradas, bueiros e valetas. 
Falou do Projeto dos universitários que chegou na “Casa”, estando presente o presidente da 
Associação o Bolivar e será aprovado por todos os colegas Vereadores.    



        ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
         CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAÁ 

CNPJ 01.640.410/0001-60 
                                                      Av. Arno Von Saltiél nº 190 – CEP 95515-000 – Centro - Caraá/RS - Fone (51) 3615-1315 – 3615-1041 
                                                                     Site: www.cmcaraa.rs.gov.br                                      E-mail: cmcaraa@gmail.com 
 
 
 

3 
 

 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 Segunda 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  

 

 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

 

Marlon Ramos Tedesco Omar Moro 

 

 

 

 

                                            _________________________________ 

Sandra de Ávila 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

____________________________ 

 

Elcio Ramos dos Reis Eloi Adão Edinger Dalathea 

 


