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ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 
 
Data: 28 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, 
o Excelentíssimo Senhor Presidente, colocou a Ata da 12ª 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 012/2018, o qual “solicita o espaço da Câmara Municipal de Vereadores para realização da 
Formação do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar (CECANE), no dia 
13/06/2018 das 8h ás 17h.”, de autoria do Poder Executivo Municipal; Ofício Mensagem nº 
12/2018, o qual “envia Projeto de Lei para apreciação e votação”, de autoria do Poder Executivo 
Municipal; Proposta de Emenda a Lei Orgânica nº 001/2018, o qual “ALTERA 
DISPOSITIVOS E CRIA  ARTIGOS NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CARAÁ, 
INSTITUINDO O ORÇAMENTO IMPOSITIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”  de 
autoria de Todas as Bancadas; Projeto de Resolução nº 004/2018, o qual “DETERMINA 
PONTO FACULTATIVO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAÁ” de 
autoria da Mesa Diretora; Projeto de Lei nº 032/2018, o qual “ABRE CRÉDITO 
SUPLEMENTAR” de autoria do Poder Executivo Municipal; Projeto de Lei nº 033/2018, o 
qual “DÁ DENOMINAÇÃO OFICIAL A UMA VIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO – ESTRADA 
BENTO DE FRAGA CARDOSO” de autoria do Vereador Osmar Ferreira Vidal (PP); 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: Projeto de Resolução nº 004/2018, o qual “DETERMINA PONTO 
FACULTATIVO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAÁ” de autoria da 
Mesa Diretora, colocado em discussão e votação, sendo assim aprovado por todos os Vereadores 
presentes; Projeto de Lei nº 032/2018, o qual “ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR” de autoria 
do Poder Executivo Municipal, colocado em discussão e votação, sendo assim aprovado por 
todos os Vereadores presentes; Projeto de Lei nº 033/2018, o qual “DÁ DENOMINAÇÃO 
OFICIAL A UMA VIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO – ESTRADA BENTO DE FRAGA 
CARDOSO” de autoria do Vereador Osmar Ferreira Vidal (PP), colocado em discussão. 
Momento em que o Vereador Osmar Ferreira Vidal – PP, pronunciou-se na Tribuna: 
saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, iniciou seu discurso 
falando do seu Projeto de Lei nº 033/2018 dá denominação a uma via pública no município de 
Caraá ( Estrada Bento de Fraga Cardoso) e fez um relato da história de vida do Sr. Bento de 
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Fraga Cardoso em prol da comunidade da Novidade. Agradeceu aos colegas Vereadores, em 
apoiar seu Projeto de Lei e finalizou pedindo o voto de aprovação. De imediato, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente colocou  em 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 Fabiano Santos 
da Silva – MDB, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, 
iniciou seu discurso falando do Projeto de Lei nº 032/2018, (universitários), parabenizou o 
Vereador Osmar Ferreira Vidal (Maninho-PP), pelo seu Projeto de Lei nº 033/2018, comentou da 
situação em que se encontra a prefeitura devido a paralização dos combustíveis no País (greve 
dos caminhoneiros) de estar com dificuldades para atender a demanda e a população caraense. E 
finalizou falando dos governantes do País para manter os preços dos alimentos e medicações, 
para que a população não sofra com o aumento da situação em se encontra. Vereador Luiz 
Presente - MDB, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, 
iniciou seu discurso lembrando ao colega Vereador Fabiano Santos da Silva – MDB, sobre os 
repasses feitos para as entidades, comentou do Projeto de Lei nº 033/2018, (denominação de uma 
via no município) e parabenizou o Vereador Osmar Ferreira Vidal (Maninho- PP), pela iniciativa 
de fazer o Projeto para homenagear o Sr. Bento de Fraga Cardoso, comentou também da reunião 
que todos os Vereadores participam para conversar a respeito dos Projetos de Lei e do Projeto de 
Resolução nº 004/2018, do Expediente do Dia. Falou da reunião que tiveram com o Agostinho 
Júnior apresentando o 1º quadrimestre da Saúde e da Educação. E finalizou falando da situação 
em se encontra o País, devido á paralização dos combustíveis (greve). Vereador Cláudio Luis 
Sanna – MDB, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, 
iniciou seu discurso parabenizando o colega Vereador Osmar Ferreira Vidal (Maninho-PP) pelo 
Projeto de Lei nº 033/2018, comentou da reunião que tiveram com o Agostinho apresentando o 
1º quadrimestre da Saúde e da Educação, comentou também da área da agricultura ser pouco 
valorizada, falou da Proposta de Emenda a Lei Orgânica nº 001/2018, Momento em que o 
Vereador Fabiano Santos da Silva – MDB, solicitou a parte: falou para o colega Vereador 
Cláudio que a Proposta de Emenda a Lei Orgânica será somente colocada nas áreas da saúde e 
educação. O Vereador Cláudio agradeceu ao colega Vereador Fabiano pelo esclarecimento. E 
finalizou falando do secretário de obras de estar fazendo um bom trabalho e das Estradas do 
município, por não poderem ser concluídas devido á paralização dos combustíveis no País. 
Vereador Osmar Ferreira Vidal – PP, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores 
e demais presentes, iniciou seu discurso agradecendo aos servidores da “Casa” pela atenção, 
ajuda e o carinho quando começou fazer o Projeto de Lei nº 033/2018, agradeceu a colega 
Vereadora Sandra e o Vereador Djalmo, por lhe conceder o cargo de suplente, comentou do 
pedido de providência, para patrolar e ensaibrar a Estrada da Novidade, falou do Projeto de Lei 
nº 032/2018 (universitários), falou também da reunião que tiveram com o Agostinho 
apresentando o 1º quadrimestre da Saúde e da Educação. E finalizou agradecendo a presença da 
comunidade da Novidade em prestigiar a Sessão e o Projeto de Lei nº 033/2018. Vereador 
Omar Moro – PP, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, 
iniciou seu discurso agradecendo a presença do Agostinho para realizar a apresentação do 1 º 
quadrimestre da Saúde e da Educação, ressalta ainda que saúde é prioridade, comentou do 
Projeto de Lei nº 032/2018 (universitários), falou também do secretário de obras (Ancelmo) de 
estar fazendo um bom trabalho no município de Caraá. E finalizou falando do bom trabalho 
realizado pelo Vereador Osmar Ferreira Vidal (Maninho-PP) no município de Caraá e 
parabenizou pelo seu Projeto de Lei nº 033/2018 (denominação de uma via pública no 
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município). Momento em que o Vereador Osmar Ferreira Vidal –PP, solicitou a parte: disse 
que se fosse denominada como Rua haveria cobrança de IPTU, mas como foi denominada de 
Estrada fica sendo como área rural. O Vereador Omar Moro agradeceu ao colega Vereador 
Osmar Ferreira Vidal – PP, pela suas explicações. Vereador Elcio Ramos dos Reis – MDB, 
saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, iniciou seu discurso 
parabenizando o Vereador Osmar Ferreira Vidal – PP, pelo seu Projeto de Lei nº 033/2018 
(denominação de uma via pública no município), comentou do Projeto de Lei nº 032/2018 
(universitários), falou da Proposta de Emenda a Lei Orgânica nº 001/2018, comentou das 
dificuldades do Vereador fazer algum Projeto de Lei, ressalta ainda que a prefeitura não pode ter 
custos ao respectivo Projeto. Momento em que o Vereador Omar Moro – PP, solicitou a 
parte: disse que tudo o que o município tem até hoje foi passado pela aprovação da Câmara 
Municipal de Vereadores. O Vereador Elcio fala ainda que o Vereador passa por despercebido. E 
finalizou falando da preocupação que os Vereadores têm com o município de Caraá. Vereador 
Marlon Ramos Tedesco – PSDB, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e 
demais presentes, iniciou seu discurso parabenizando o Vereador Osmar Ferreira Vidal (Maninho 
– PP), pelo seu Projeto de Lei nº 033/2018 (denominação de uma via pública no município) e aos 
familiares do Sr. Bento de Fraga Cardoso (nome da Estrada denominada), comentou do Projeto 
de Lei nº 032/2018 (universitários), agradeceu ao secretário de obras o Sr. Ancelmo por ter 
atendido seu pedido na semana passada, de patrolar a Estrada do Alto Rio do Meio, devido a 
festa da comunidade e agradeceu a presença de todos que compareceram na festa. E finalizou 
falando da paralização dos combustíveis (greve) no País. Vereadora Sandra de Ávila – PP, 
saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, iniciou seu discurso 
parabenizando a Associação dos Universitários representado pelo Bolivar, parabenizou também 
aos familiares do Sr. Bento de Fraga Cardoso (homenageado com a denominação de uma Estrada 
no município) e o Vereador Osmar Ferreira Vidal (Maninho – PP) pelo seu Projeto de Lei nº 
033/2018 (denominação de uma via pública no município de Caraá). Comentou sobre a greve 
dos caminhoneiros (paralização dos combustíveis) e apoia a manifestação, fez um agradecimento 
as pessoas que ajudaram no final de semana (26/05/2018) na Ação Solidária (campanha do 
agasalho) na localidade de Rio dos Sinos, falou da reunião que tiveram com o Agostinho sobre o 
1º quadrimestre da Saúde e da Educação. Momento em que o Vereador Osmar Ferreira Vidal 
–PP, solicitou a parte: falou que desses 39%, vem, também mais de 1 milhão de reais, para ser 
investidos no transporte escolar. A Vereadora Sandra concordou o que o Vereador Osmar falou e 
finalizou falando que povo terá que alguns dias começar a contribuir com o município de uma 
forma ou de outra. Vereador Elói Adão Edinger Dalathea - PRB, saudou a Mesa Diretora, 
colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, iniciou seu discurso parabenizando o 
Vereador Osmar Ferreira Vidal (Maninho-PP), pelo seu Projeto de Lei nº 033/2018 
(denominação de uma via pública no município), parabenizou a Associação dos Universitários 
representado pelo Bolivar, comentou das outras entidades no município (desbravadores, CTG, 
Central futebol-club), falou do secretário de obras,  estar fazendo um bom trabalho no município 
e finalizou falando sobre a greve dos caminhoneiros (paralização dos combustíveis) no País. 
Líderes de Bancada: Vereador Osmar Ferreira Vidal – PP: comentou sobre a Ação Solidária 
realizada na comunidade de Rio dos Sinos no dia 26 de maio de 2018 e finalizou agradecendo 
todos envolvidos. Comunicação do Presidente: Não houve manifestação do Presidente. Nada 
há constar. Em seguida o Presidente deu por encerrada a Décima Terceira Reunião Ordinária do 
ano de 2018. Nada mais a constar, eu Secretário, encerro a presente Ata. 
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Elcio Ramos dos Reis Eloi Adão Edinger Dalathea 

 


