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ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

Data: 06 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 a 1º secretária que fizesse a leitura de um texto bíblico como na forma de 

costume. Prosseguindo, Excelentíssimo Senhor Presidente, colocou a ata da trigésima terceira 

Reunião Ordinária em discussão e votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. 

Prosseguindo o roteiro Excelentíssimo Senhor Presidente solicitou a secretário que realizasse a 

leitura do Expediente do Dia: Ofício nº 360/2017, o qual “Envia de resposta do requerimento nº 

042/2017” de autoria do Poder Executivo Municipal; Ofício nº 359/2017, o qual “Envia de resposta 

do requerimento nº 043/2017” de autoria do Poder Executivo Municipal;  Ofício nº 358/2017, o 

qual “Envia Lei Municipal Nº 1.790/2017, publicadas em 31/10/2017” de autoria do Poder 

Executivo Municipal; Ofício nº 362/2017, o qual “Solicita espaço para realizar audiência pública, 

referente LDO” de autoria do Poder Executivo Municipal; Ofício Mensagem nº 35/2017, o qual 

“Envio de projeto de Lei para apreciação e votação” de autoria do Poder Executivo Municipal; 

Ofício nº 004/2017, o qual “Agradece a participação dos Vereadores na audiência pública com o 

secretário do Daer Pedro Westphalen” de autoria do Poder Executivo Municipal; Pedido de 

Providência nº 199/2017, o qual “Solicita patrolamento e ensaibramento na Rua Antonio Manoel 

Santos, na comunidade de Sertão do Rio dos Sinos” de autoria das bancadas PP,PSDB e PRB; 

Pedido de Providência nº 200/2017, o qual “Solicita ensaibramento na Rua Pedro Ramos de 

Oliveira, na comunidade de Vila Nova” de autoria das bancadas PP,PSDB e PRB; Pedido de 

Providência nº 201/2017, o qual “Solicita patrolamento, ensaibramento e encascalhamento em toda 

a extensão no  Morro dos Polacos, na Comunidade de Vila Nova” de autoria das bancadas PP,PSDB 

e PRB;  Pedido de Providência nº 202/2017, o qual “Solicita troca de lâmpadas em frente o Nº3420 

na Rua Diniz Cardoso Ramos, na localidade de Pedra Branca” de autoria das bancadas PP,PSDB e 

PRB; Pedido de Providência nº 203/2017, o qual “Solicita troca de lâmpadas na Rua Antônio 
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Correa Host, na localidade de Canto dos Varistos ” de autoria das bancadas PP,PSDB e PRB; 

Pedido de Providência nº 204/2017, o qual “Solicita reforma na ponte próxima à residência do Sr. 

Raul Lourenzi, na localidade de Passo Osvaldo Cruz” de autoria das bancadas PP,PSDB e PRB; 

Pedido de Providência nº 205/2017, o qual “Solicita troca de lâmpadas na Vilinha, onde foi trocado 

os postes de concreto, na localidade de Arroio Guimarães” de autoria das bancadas PP,PSDB e 

PRB; Pedido de Providência nº 206/2017, o qual “Solicita troca de lâmpadas na Rua Jorge Von 

Saltiél, próximo a residência do senhor Bentinho, Centro” de autoria das bancadas PP,PSDB e PRB;  

Requerimento Nº 046/2017, o qual “Solicita maiores esclarecimentos da máquina retroescavadeira” 

de autoria das bancadas PP, PSDB e PRB; Projeto de Lei Nº 089/2017, o qual “Dispõe sobre as 

diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária para o exercício econômico-financeiro de 2018 e dá 

outras providências” 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 de imediato, o Excelentíssimo Senhor Presidente suspendeu a reunião por 

cinco minutos para formação da Ordem do Dia: Requerimento Nº 046/2017, o qual “SOLICITA 

MAIORES ESCLARECIMENTOS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA” de autoria das 

bancadas PP, PSDB e PRB,  sendo colocado em discussão e aprovados por todos os Vereadores 

presentes;  Projeto de Lei Nº 087/2017 o qual “ ALTERA O ART. 2° DA LEI 058/97 – QUE 

CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÁ ”de 

autoria do Poder Executivo Municipal, sendo colocado em discussão e aprovados 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 e encaminhado para a COMISSÃO DE 

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EDUCAÇÃO, SAÚDE, AÇÃO SOCIAL E MEIO AMBIENTE. 

Nada mais há constar. 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 Marlon Ramos Tedesco-PSDB, saudou a Mesa Diretora, 

colegas Vereadores, Assessores e demais presentes,  comentou da audiência no DAER com os 

deputados e secretário, disseram que pela reunião esperam sair o asfalto, agradeceu a presença 

também do Movimento asfalto em POA, falou da reunião com a secretária de obras Zulma sobre o 

atendimento as solicitações dos pedidos de providência e prioridades das comunidades, parabenizou 
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o Central pela semi-final do Serramar, parabenizou também as equipes do campeonato de futsal de 

salão; Vereador Djalmo Gomes Ribeiro-PP, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, 

Assessores e demais presentes, comentou da audiência pública com o pessoal do DAER sobre a 

obra de ligação asfáltica entre Caraá e Santo Antônio da Patrulha, falou dos pedidos de providência 

que espera que o Executivo atenda aos pedidos, parabenizou o Central pela semi-final no 

campeonato Serramar, agradeceu a presença do Jadir Fofonka; Vereador Eloi Adão Edinger 

Dalathea-PRB, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, 

comentou dos pedidos de providência, e pede que o Prefeito faça a planta do banheiro público no 

centro de Caraá, falou das estradas que precisam ser roçadas, parabenizou o Central pelo 

campeonato; Vereador Elcio Ramos dos Reis-PP, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, 

Assessores e demais presentes, comentou da reunião com o DAER, parabenizou o Central pelo belo 

campeonato, falou dos pedidos de providência, falou que continuam lutando pelo Município; 

Vereadora Sandra de Ávila-PP, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais 

presentes, falou da reunião com o DAER, comentou dos pedidos de providência e que ficou 

insatisfeita com a reunião com a secretária de obras, pois as combinações não serão atendidas 

conforme acordado com o Prefeito,  falou da audiência sobre a LDO, que o índice é negativo de 

salário, falou da aprovação do projeto do Conselho Municipal, falou do convite da Escola José 

Cardoso para domingo que é um dia especial para as famílias na escola;  

 Vereador Omar Moro-PP, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, 

Assessores e demais presentes, agradeceu a presença do futuro candidato a deputado estadual Jadir 

Fofonka, falou da reunião com o DAER, agradeceu aos deputados pela presença na reunião de 

ligação asfáltica, espera que a obra recomece em breve, parabenizou o Central pelo campeonato do 

Serramar, falou das luminárias no município que estão queimadas pede para que façam as trocas, 

falou do repasse de R$ 40 mil da câmara para o Executivo para poder quitar a folha de pagamento, 

falou das estradas lamentáveis que estão no Município, pede para que resolva os problemas 

municipais. Em seguida concedeu 05 minutos para as comunicações dos lideres de bancada. 

Líderes de Bancada: Nada mais há constar. Comunicação do Presidente: Nada mais há constar. 

Em seguida o Presidente deu por encerrada a 36º Reunião Ordinária do ano de 2017. Nada mais a 

constar, eu Secretário, encerro a presente Ata. 
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___________________________ 

Cláudio Luis Sanna 

 

 

 

             ___________________________ 

                     Elcio Ramos dos Reis 

 

  

 

___________________________ 

 

    _____________________________ 

Djalmo Gomes Ribeiro 

 

 

 

    _____________________________ 

              Eloi Adão Edinger Dalathea 

 

 

 

___________________________ 

                       Fabiano Santos da Silva Luiz Presente  

 

  

 

 

 

 

                                           _________________________________ 

Sandra de Ávila 

  

___________________________ 

Marlon Ramos Tedesco 

___________________________ 

Omar Moro 

 

 


