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ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

Data: 28 de agosto 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 vigésima segunda 

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 266/2017, o qual “Envio de Leis Municipais nº 1.769 á 

1.775” de autoria do Poder Executivo Municipal; Ofício nº 267/2017, o qual “Envio de Resposta do 

requerimento nº028/2017” de autoria do Poder Executivo Municipal; Ofício nº 272/2017, o qual 

“Convida para audiência pública no dia 18 de setembro, apresentação do Plano Plurianual” de 

autoria do Poder Executivo Municipal; Correspondência Recebida nº protocolo 603/2017, o qual 

“Convida a todos para participar da caminhada cívica, no dia 07 de setembro” de autoria do Poder 

Executivo Municipal; Pedido de Providência nº 152/2017, o qual “Solicita patrolamento e 

encascalhamento na Rua Miriam Zani Beatricci, em toda sua extensão até com a comunidade da Grota, que 

fica ao lado da residência do Sr. Cleber (motorista da van da saúde do município), na localidade de Alto Rio 

dos Sinos” de autoria das bancadas PP, PSDB e PRB; Pedido de Providência nº 153/2017, o qual 

“Solicita colocação de quebra-molas em frente ao Mercado Flor da Serra na Comunidade de Rio dos 

Sinos” de autoria das bancadas PP, PSDB e PRB; Pedido de Providência nº 154/2017, o qual 

“Solicita troca de luminárias na Rua Eva de Fraga Moro, em toda sua extensão na localidade de Rio 

dos Sinos” de autoria das bancadas PP,PSDB e PRB;  Pedido de Providência nº 155/2017, o qual 

“Solicita reparos na Ponte no Alto Caraá, perto da Sra Francisca” de autoria das bancadas PP,PSDB 

e PRB;  Pedido de Providência nº 156/2017, o qual “Solicita conserto no calçamento da Rua 

Leopoldo Fofonka, na frente da residência do Sr. Orquiz Moro na localidade de Rio dos Sinos” de 

autoria das bancadas PP,PSDB e PRB; Moção Nº 017/2017, o qual “Solicita transferência do 

Policial Militar, Reginaldo de Souza, do 26º BPM de cachoeirinha para o destacamento do 8º BPM 
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de Caraá” de autoria de todos os vereadores; Projeto de Lei Nº 074/2017, o qual “Dá denominação 

Oficial a uma via pública no Município” de autoria do Vereador Eloi Adão Edinger Dalathea- PRB; 

Projeto de Lei Nº 075/2017, o qual “Institui Lei Municipal de proteção aos animais, no âmbito do 

Município de Caraá e dá outras providências” de autoria da Vereadora Sandra de Àvila- 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, Vereadora Sandra 

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

comentou da indicação de Projeto 075/2017, o qual trata da proteção dos animais, pois em Caraá 

está havendo muito maus tratos com estes animais; Vereador Omar Moro- PP, saudou a Mesa 

Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, parabenizou ao Vereador Elói pela 

indicação de nome de rua, parabenizou a Vereadora Sandra de Àvila pela indicação do Projeto de 

proteção aos animais, comentou da Moção que solicita a transferência do policial militar; de 

imediato, o Excelentíssimo Senhor Presidente suspendeu a reunião por cinco minutos para formação 

da Ordem do Dia: MOÇÃO Nº 017/2017, o qual “SOLICITA TRANSFERÊNCIA DO POLICIAL 

MILITAR, REGINALDO DE SOUZA, DO 26º BPM DE CACHOEIRINHA PARA O 

DESTACAMENTO DO 8º BPM DE CARAÁ” de autoria de TODOS OS VEREADORES, sendo 

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

PROJETO DE LEI Nº 069/2017, o qual “ABRE CRÉDITO ESPECIAL” de autoria do Poder 

Executivo Municipal, sendo colocado em discussão bem como e votação, sendo aprovado por todos 

os Vereadores presentes; PROJETO DE LEI Nº 070/2017, o qual “ABRE CRÉDITO ESPECIAL” 

de autoria do Poder Executivo Municipal, sendo colocado em discussão bem como e votação, sendo 

aprovado por todos os Vereadores presentes; PROJETO DE LEI Nº 071/2017, o qual “ABRE 

CRÉDITO ESPECIAL” de autoria do Poder Executivo Municipal, sendo colocado em discussão 

bem como e votação, sendo aprovado por todos os Vereadores presentes; PROJETO DE LEI Nº 

072/2017, o qual “ABRE CRÉDITO ESPECIAL” de autoria do Poder Executivo Municipal, sendo 

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

PROJETO DE LEI Nº 074/2017, o qual “DÁ DENOMINAÇÃO OFICIAL A UMA VIA PÚBLICA 

NO MUNICÍPIO - ESTRADA FREDERICO POSPICHIL” de autoria do VEREADOR ELOI 

ADÃO EDINGER DALATHEA- PRB, sendo colocado em discussão bem como e votação, sendo 

aprovado por todos os Vereadores presentes; PROJETO DE LEI Nº 075/2017, o qual “INSTITUI A 

LEI MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CARAÁ 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” de autoria da VEREADORA  SANDRA DE ÀVILA- PP, 
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sendo colocado em discussão e encaminhados para a COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

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

Djalmo Gomes Ribeiro-PP, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais 

presentes, parabenizou ao presidente do Central futebol clube, comentou da moção de solicitação 

para o policial militar Reginaldo, pediu a troca de lâmpadas, e a arrumação da agua na Vilinha, pois 

estão sem agua desde sábado, e pediu a arrumação da estrada do Passo da pedra Branca ate o Fraga;  

Vereador Eloi Edinger Dalathea-PRB, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e 

demais presentes, comentou que o Executivo tem que se organizar e ajudar e também incentivar ao 

Esporte, falou que cada um tem que pedir apoio do deu deputado para nossa segurança em Caraá, 

pois tem uma população grande no município para apenas dois PMs; Vereador Elcio Ramos dos 

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

agradeceu a união dos Vereadores, parabenizou o Elói pela denominação oficial de rua, e 

parabenizou a Vereadora Sandra pela indicação do projeto de proteção aos animais, comentou ao 

Ivan que ele tenha êxito na sua luta como presidente do Central futebol clube, comentou que a 

população tem que ver que os vereadores estão lutando pelo Caraá; Vereador Fabiano Santos da 

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

parabenizou o Ivan, pela luta do esporte, comentou da arrumação do calçamento na frente do senhor 

orquiz, de acordo com o vereador será arrumado amanhã, agradeceu ao Deputado Gabriel pela 

agilização da reunião com o diretor do Daer, falou da arrumação da estrada Emílio Geraldo até a 

casa do “Sr. Denga”, falou que vão arrumar a estrada do Fraga assim que sair a liberação do saibro 

após a licitação, comentou da questão de segurança Pública no município de Caraá, agradeceu a Dra 

Carla pela ajuda que tem dado aos vereadores, falou da homenagem aos soldados da segurança 

pública, falou da união dos vereadores de todos os partidos; Vereador Marlon Ramos Tedesco-

PSDB, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, agradeceu a 

presença do pessoal do Central, falou da moção solicitando policial militar no Caraá, comentou da 

caixa de agua do Alto Rio do Meio que fica vazando muita água, havendo muito desperdício, falou 

da estrada do Fraga que necessita muito do patrolamento, parabenizou todos os vereadores pela 

união de irem a Porto Alegre e cobrarem sobre o asfalto; Vereador Luiz Presente-PMDB, saudou 

a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, falou da união dos vereadores, 

comentou da festa dos motoqueiros, saudou o Ivan pelo incentivo que esta dando ao esporte, falou 
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da ponte do Alto Caraá que só vai ser arrumado quando sair o valor dos projetos das pontes, 

parabenizou o Eloi pela denominação de rua, e parabenizou a Sandra pela indicação de proteção dos 

animais, falou da reunião do asfalto que foram a Porto Alegre e espera que saia o asfalto; Vereador 

Claudio Luis Sanna-PMDB, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais 

presentes, comentou do incentivo ao esporte que o Ivan esta fazendo, e falou da união dos 

vereadores, comentou da reunião sobre o asfalto em Porto Alegre, que os Deputados tem que ajudar 

os municípios, falou de união dos Vereadores que cada um tem sua opinião e tem que se respeitar; 

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

presentes, comentou dos pedidos de providencia, pois o vereador é os olhos do Executivo nas 

comunidades, falou da reunião do asfalto em Porto Alegre, que todos os 9 vereadores participaram, 

e ressaltou o pedido de concluir o asfalto, o Daer informou que dentre 15 dias iria reiniciar as obras, 

falou da segurança pública no município; Vereador Omar Moro- PP, saudou a Mesa Diretora, 

colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, parabenizou o Ivan, pelo incentivo ao Central, 

comentou do calçamento na rotula da Rua Leopoldo Fofonka, espera que a secretaria de obras faça a 

manutenção, falou da reunião do asfalto com o Daer, informou que eles passaram que irão fazer só 

ainda não tem data certa, falou da união dos vereadores e da assessoria jurídica da câmara, falou que 

o vereador está fazendo o que pode para melhorar o município, falou da segurança pública e da 

homenagem aos soldados que prestaram serviço ao município.  Em seguida concedeu 05 minutos 

para as comunicações dos lideres de bancada. Líderes de Bancada: Vereador Fabiano Santos da 

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

agradeceu a todos pela participação na convenção do PMDB; Nada mais há constar. Comunicação 

do Presidente: Nada mais há constar. Em seguida o Presidente deu por encerrada a 26º Reunião 

Ordinária do ano de 2017. Nada mais a constar, eu Secretário, encerro a presente Ata. 

 

 

 

 

 

 



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 

5 

 

 

 

___________________________ 

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 

 

 


