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ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

Data: 13 de novembro 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 

Senhor Presidente solicitou ao servidor da casa, que fizesse a leitura de um texto bíblico 

como na forma de costume. Prosseguindo, Excelentíssimo Senhor Presidente, colocou a 

ata da décima Reunião Ordinária em discussão e votação, sendo a mesma aprovada por 

unanimidade. Prosseguindo o roteiro Excelentíssimo Senhor Presidente solicitou ao 

servidor que realizasse a leitura do Expediente do Dia: Ofício nº 363/2017 o qual “Envia 

Lei Municipal Nº 1.791/2017 sancionada e publicada e 07/11/2017” de autoria do Poder 

Executivo; Ofício Nº 076/2016 o qual “Solicita espaço da Câmara de vereadores para o 

dia 01/12/17, das 13h as 17h para a Solenidade de CRAS 10 anos” de autoria do Cras;  

Correspondência recebida Nº237013/17 o qual “Envia recursos financeiros do Fundo de 

desenvolvimento da educação no valor de R$ 27.077,68” de autoria do Ministério da 

Educação;  Convite nº prot 887/2017 o qual “Convida todos para reunião dia 18/11 as 15h 

assuntos referentes ao ano letivo” de autoria da Associação dos Universitários;  

Ofício nº 366/2017, o qual “Envia resposta do requerimento nº045/2017” de autoria do 

Poder Executivo Municipal; Ofício nº 369/2017, o qual “Envia resposta do requerimento 

nº044/2017” de autoria do Poder Executivo Municipal; Ofício nº 370/2017, o qual “Envia 

resposta do requerimento nº046/2017” de autoria do Poder Executivo Municipal; Projeto 

de Lei Nº 090/2017, o qual “Altera o art.2º da Lei Municipal 696/2005” de autoria do 

Vereador Cláudio Luis Sanna-PMDB;  Moção n° 018/2017, o qual “Solicita emenda 

parlamentar de R$ 250.000,00 para pavimentação da Rua Inácio Rabelo dos Santos, 

aprox..250 metros”, de autoria do Vereador Marlon Ramos Tedesco-PSDB; Moção n° 

019,20,21,43/2017, o qual “Solicita emenda parlamentar para pavimentação da Estrada 

Nossa Senhora das Lágrimas, aprox. 600 metros”, de autoria das bancadas PP, PRB e 
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PSDB; Moção n° 022,26,27,34,37,40/2017, o qual “Solicita emenda parlamentar para 

Aquisição de trator com roçadeira articulada para Município”, de autoria das bancadas 

PP, PRB e PSDB; Moção nº 023,24,25,28/2017, o qual “Solicita emenda parlamentar 

para aquisição de uma retroescavadeira para a associação de Agricultores das 

comunidades de Colônia Fraga e arredores” para autoria da bancada PP;  Moção n° 

030/2017, o qual “Solicita emenda parlamentar para a aquisição de um rolo compactador 

de solos para o Município”, de autoria da bancada PMDB; Moção n° 031/2017, o qual 

“Solicita emenda parlamentar para a aquisição de um trator para a Associação de 

Agricultores das Comunidades de Alto Caraá, Caraá Central, Alto Rio do Meio, Rio do 

Meio, Morro Agudo e Sanga Funda para o Município”, de autoria do Vereador Cláudio 

Luis Sanna- PMDB; Moção n° 032,35,38/2017, o qual “Solicita emenda parlamentar para 

a pavimentação da Rua Pedro Ramos de Oliveira aprox.. 500 metros no Município”, de 

autoria da bancada PMDB;  Moção n° 033,36,39/2017, o qual “Solicita emenda 

parlamentar para estrutura do Conselho Tutelar de Caraá”, de autoria da bancada PMDB; 

Moção n° 044/2017, o qual “Solicita emenda parlamentar para a aquisição de uma 

retroescavadeira para o Município”, de autoria da bancada PSDB; Moção n° 029/2017, o 

qual “Solicita emenda parlamentar para a aquisição de uma retroescavadeira para o 

Município”, de autoria da bancada PMDB. Nada mais a constar no Expediente do Dia, de 

imediato o Exmo. Senhor Presidente prosseguiu com o protocolo, colocando a palavra à 

disposição dos Excelentíssimos Edis, conforme ordem de inscrição. 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 Nº 090/2017, o qual " 

o qual “ALTERA O ART.2º DA LEI MUNICIPAL 696/2005” de autoria do Vereador Cláudio 

Luis Sanna-PMDB, sendo colocado em discussão bem como em votação, sendo 

aprovado por todos os Vereadores presentes; Projeto de Lei Nº 089/2017, o qual 

“DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA 

PARA O EXERCÍCIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE 2018, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”  de autoria do Poder Executivo Municipal, sendo colocado em 

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

Projeto de Lei Nº 088/2017, o qual “DÁ DENOMINAÇÃO OFICIAL A UMA VIA PÚBLICA 

NO MUNICÍPIO – ESTRADA ORIVAL XAVIER DOS REIS” de autoria da bancada PP, 

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

Vereadores presentes; Moção Nº 018/2017, o qual “Solicita EMENDA PARLAMENTAR 



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 

DE R$ 250.000,00 PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA INÁCIO RABELO DOS SANTOS, 

APROX..250 METROS ”, de autoria do Vereador Marlon Ramos Tedesco-PSDB, sendo 

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

presentes; Moção Nº 019,20,21,43/2017/2017, o qual “Solicita EMENDA PARLAMENTAR 

PARA PARA PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA NOSSA SENHORA DAS LÁGRIMAS, 

APROX. 600 METROS”, de autoria das bancadas PP, PRB e PSDB, sendo colocado em 

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

Moção Nº 022,26,27,34,37,4/2017, o qual “Solicita EMENDA PARLAMENTAR PARA 

AQUISIÇÃO DE TRATOR COM ROÇADEIRA ARTICULADA PARA MUNICÍPIO”, de 

autoria das bancadas PP, PRB e PSDB, sendo colocado em discussão bem como em 

votação, sendo aprovado por todos os Vereadores presentes; Moção Nº 

023,24,25,28//2017, o qual “Solicita EMENDA PARLAMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE 

UMA RETROESCAVADEIRA PARA A ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES DAS 

COMUNIDADES DE COLÔNIA FRAGA E ARREDORES” de autoria da bancada PP, 

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

Vereadores presentes;  Moção Nº 030/2017, o qual “Solicita EMENDA PARLAMENTAR 

PARA A AQUISIÇÃO DE UM ROLO COMPACTADOR DE SOLOS PARA O MUNICÍPIO”, 

de autoria da bancada PMDB, sendo colocado em discussão bem como em votação, 

sendo aprovado por todos os Vereadores presentes; Moção Nº 031/2017, o qual “Solicita 

EMENDA PARLAMENTAR PARA A AQUISIÇÃO DE UM TRATOR PARA A 

ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES DAS COMUNIDADES DE ALTO CARAÁ, CARAÁ 

CENTRAL, ALTO RIO DO MEIO, RIO DO MEIO, MORRO AGUDO E SANGA FUNDA 

PARA O MUNICÍPIO”, de autoria do Vereador Cláudio Luis Sanna- PMDB”, sendo 

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

presentes; Moção Nº 032,35,38/2017, o qual “Solicita EMENDA PARLAMENTAR PARA a 

PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRO RAMOS DE OLIVEIRA APROX.. 500 METROS NO 

MUNICÍPIO ”, de autoria da , sendo colocado em discussão bem como em votação, 

sendo aprovado por todos os Vereadores presentes; Moção Nº033,36,39/2017, o qual 

“Solicita EMENDA PARLAMENTAR PARA ESTRUTURA DO CONSELHO TUTELAR DE 

CARAÁ”, de autoria da bancada PMDB, sendo colocado em discussão bem como em 

votação, sendo aprovado por todos os Vereadores presentes;  Moção Nº044 /2017, o 

qual “Solicita EMENDA PARLAMENTAR PARA A AQUISIÇÃO DE UMA 

RETROESCAVADEIRA PARA O MUNICÍPIO”, de autoria da bancada PSDB,  sendo 
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colocado em discussão bem como em votação, sendo aprovado por todos os Vereadores 

presentes; Moção Nº 029/2017, o qual “Solicita EMENDA PARLAMENTAR PARA A 

AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA O MUNICÍPIO”, de autoria da 

bancada PMDB, sendo colocado em discussão bem como em votação, sendo aprovado 

por todos os Vereadores presentes. Retornando aos trabalhos Excelentíssimo Senhor 

Presidente concedeu dez minutos para cada Vereador para que se manifestem no 

período destinado às Explicações Pessoais, conforme ordem de inscrição: Vereador 

Fabiano Santos da Silva- PMDB, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, 

Assessores e demais presentes, agradeceu a presença dos assessores dos deputados, 

parabenizou o time do Central por chegar na final do campeonato Serramar, bem como 

seus dirigentes, agradeceu ao Prefeito em exercício Edemir Lhul, por ter explanado sobre 

o “boato” da privatização da Creche, e esclareceu as duvidas com relação a secretaria da 

saúde, agradeceu ao Deputado Alceu Moreira por mais uma emenda concedida ao 

Município de R$ 75 mil para a pavimentação da Rua Inácio Rabelo dos Santos, 

agradeceu a disposição do Deputado Gabriel e lastima a invasão do “CEPERGS” ao 

gabinete do Deputado, disse que o Deputado nunca tratou ninguém diferente, sempre 

foram muito bem recebidos, e disse não admitir atos de vandalismo, comentou da ida a 

Brasília levando pedidos a diversos Deputados, convidou os demais vereadores que irão 

a Brasília para baterem de porta em porta nos ministérios para tentar verbas para o 

Caraá, comentou de uma postagem que ele e Vereadora Sandra foram marcados no 

“facebook”, sobre a estrada da Pedra Branca, e informou que hoje as maquinas foram 

para esta estrada, fazer a devida manutenção, mais disse saber que a situação esta difícil 

e não tem dinheiro para arrumar os caminhões, comentou que não é só Caraá que está 

ruim, Osório e Santo Antônio estão passando por isso também. Vereador Marlon Ramos 

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

presentes, parabenizou o time do Central pela final no campeonato Serramar, bem como 

seus dirigentes, comentou da reunião com o prefeito em exercício Edemir Lhul, disse que 

a privatização da Creche é só boato, falou da cobrança do IPTU que o povo vem 

questionando os Vereadores, falou da ida a Brasília e das emendas que estão levando 

aos Deputados. Vereador Djalmo Gomes Ribeiro- PP, saudou a Mesa Diretora, colegas 

Vereadores, Assessores e demais presentes, parabenizou o time do Central e sua 

diretoria pela final no campeonato Serramar, falou da reunião com o prefeito em exercício 

“Dema” sobre a colocação dos Btis que agora ele disse que vão colocar os venenos para 
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o borrachudo sem as calhas mesmo, pois o povo vem reclamando bastante, espera que 

agora amenize um pouco os mosquitos, falou da ida a Brasília e das moções que estão 

levando e espera vir com noticias boas de Brasília; Vereador Elcio Ramos dos Reis- 

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

parabenizou o time do Central pela final no campeonato Serramar, agradeceu a presença 

dos assessores dos Deputados Alceu Moreira e Gabriel, falou da ponte de ligação ao 

Sertão, neste momento o Vereador Fabiano Santos da Silva- PMDB pede a parte e 

comenta que tem uma emenda do Deputado Alceu Moreira destinou para essa obra no 

valor de R$ 250 mil reais, voltando ao Vereador Elcio, disse que em combinado com a 

comunidade e administração se essa verba sair fazer uma ponte do lado e reformam a 

ponte quebrada para a população ir passando;  Vereador Omar Moro – PP, saudou a 

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

feitos a Secretária de Obras para dar uma atenção especial a Travessa José Cardoso e 

Quebrada dos Rio dos Sinos devido a ponte estar interditada e ela disse que faria o 

bueiro mais não fez, mais agradece ao patrolamento feito na Quebrada, comentou que é 

parceiro do Executivo, fazendo sua parte, disse que ajudou no madeiramento da ponte do 

“Sertão”, frisou que ouviu comentários de que o Prefeito disse a população para virem 

pedir recursos a câmara, disse não admitir jogar ele contra o povo, pede para que 

continue a parceria, relatou que diminuiu o salario do jurídico, diminuiu gurias que 

trabalhavam na câmara, não fez viagens que tinha gente que ia todos os dias a Porto 

Alegre para ganhar diária, agradeceu ao prefeito em exercício por ter prestado os 

esclarecimentos solicitados pela Casa, relatou da denominação oficial da Rua  Orival 

Xavier dos Reis na Quebrada dos Rio dos Sinos, onde agracia os familiares por esta 

denominação, parabenizou ao time e dirigentes do Central pela final no campeonato 

Serramar, torce para que sejam campeões, comentou das moções e dos pedidos 

solicitados para os políticos de Brasília, espera que venham com boas noticias e deseja 

boa viagem, neste momento o Vereador Fabiano Santos da Silva- PMDB pede a parte e 

comenta que cobrará o prefeito sobre o assunto da privatização da creche e o assunto da 

ponte com a administração, e em respeito a parceria e harmonia que tem na Casa, 

voltando Omar comenta que tem admiração pelo prefeito.Em seguida concedeu 05 

minutos para as comunicações dos lideres de bancada. Líderes de Bancada: Nada há 

constar. Comunicação do Presidente: Nada mais há constar. Em seguida o Presidente 



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 

6 

deu por encerrada a 37º Reunião Ordinária do ano de 2017. Nada mais a constar, eu 

Secretário, encerro a presente Ata. 

 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

Cláudio Luis Sanna Djalmo Gomes Ribeiro 

 

 

 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

 

Fabiano Santos da Silva Luiz Presente  

 

 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

 

Marlon Ramos Tedesco Omar Moro 

 

 

 

 

                                            _________________________________ 

Sandra de Ávila 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

____________________________ 

 

Elcio Ramos dos Reis Eloi Adão Edinger Dalathea 

 


