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ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

Data: 01 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 241/2017, o qual “Envio de Leis Municipais nº 1.761 e 

1.762, sancionadas e publicadas” de autoria do Poder Executivo Municipal;  Ofício nº 243/2017, o 

qual “ Solicita a retirada de contratação temporária de secretário de escola e dá outras providências” 

de autoria do Poder Executivo Municipal; Correspondencia recebida CMNº 072062, o qual 

“Informa liberação de recursos financeiros no valor de R$ 19.926,18” de autoria do Ministério da 

Educação; Correspondencia recebida CMNº 077878, o qual “Informa liberações de recursos 

financeiros no valor de R$ 6.868,60” de autoria do Ministério da Educação; Correspondencia 

recebida CMNº 159052, o qual “Informa liberações de recursos financeiros no valor de R$ 

20.543,53” de autoria do Ministério da Educação;  Ofício nº 245/2017, o qual “Envia resposta do 

requerimento nº 022/2017” de autoria do Poder Executivo Municipal;  Ofício nº 245/2017, o qual 

“Envia resposta do requerimento nº 023/2017” de autoria do Poder Executivo Municipal;  Ofício nº 

244/2017, o qual “Envia resposta do requerimento nº 022/2017” de autoria do Poder Executivo 

Municipal;  Ofício nº 246/2017, o qual “Envia resposta do requerimento nº 025/2017” de autoria do 

Poder Executivo Municipal;  Ofício nº 242/2017, o qual “Envia resposta do requerimento nº 

024/2017” de autoria do Poder Executivo Municipal;  Pedido de Providência nº 131/2017, o qual 

“Solicita patrolamento na Rua Demétrio dos Reis na Quebrada do Rio dos Sinos” de autoria das 

bancadas PP,PSDB e PRB; ;  Pedido de Providência nº 132/2017, o qual “Solicita a construção de 

um bueiro em frente a propriedade do Senhor Erninho, na Rua João Demétrio dos Reis, Quebrada 

do Rio dos Sinos.” de autoria das bancadas PP,PSDB e PRB; Pedido de Providência nº 133/2017, o 
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qual “Solicita  patrolamento e ensaibramento na Rua Arnildo Freiberger, Quebrada do Rio dos 

Sinos” de autoria das bancadas PP,PSDB e PRB; Pedido de Providência nº 134/2017, o qual 

“Solicita  Conserto no calçamento da Rua Lourenço Correia Gomes, a partir do Campo de Futebol 

do Central Esporte Clube até a rótula em frente à Agência dos Correios e Telégrafos” de autoria das 

bancadas PP,PSDB e PRB; Pedido de Providência nº 135/2017, o qual “Solicita patrolamento e 

ensaibramento na Estrada que liga os municípios de Caraá/Santo Antônio da Patrulha, iniciando-se 

no término da camada asfáltica até a divisa” de autoria das bancadas PP,PSDB e PRB; Moção de 

Pesar Nº 005/2017, a qual “Encaminha votos de profundo pesar a família do Sr. Osvaldo Bernardo 

de Oliveira” de autoria de todas as bancadas; Moção Nº 016/2017, a qual “Solicita reparos e 

manutenção na Estrada que liga os Municípios de Caraá/Santo Antônio da Patrulha” de autoria das 

bancadas PP,PSDB e PRB; Requerimento nº 026/2017, o qual “ Solicita as plantas baixa do projeto 

arquitetônico de ampliação das obras dos postos de saúde” de autoria das bancadas PP, PRB e 

PSDB; Requerimento nº 027/2017, o qual “Solicita o valor da Tarifa Municipal” de autoria das 

bancadas PP, PRB e PSDB. Nada mais a constar no expediente, de imediato, o Excelentíssimo 

Senhor Presidente suspendeu a reunião por cinco minutos para formação da Ordem do Dia: 

MOÇÃO DE PESAR Nº 005/2017, o qual “ENCAMINHA VOTOS DE PROFUNDO PESAR A 

FAMÍLIA DO SR. OSVALDO BERNARDO DE OLIVEIRA” de autoria de todas as bancadas, 

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

presentes; MOÇÃO Nº 016/2017, o qual “SOLICITA REPAROS E MANUTENÇÃO NA 

ESTRADA QUE LIGA OS MUNICÍPIOS DE CARAÁ/SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA” de 

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

aprovado por todos os Vereadores presentes; REQUERIMENTO Nº 026/2017, o qual “ SOLICITA 

AS PLANTAS BAIXA DO PROJETO ARQUITETÔNICO DE AMPLIAÇÃO DAS OBRAS DOS 

POSTOS DE SAÚDE” de autoria das bancadas PP, PRB e PSDB, sendo colocado em discussão 

bem como e votação, sendo aprovado por todos os Vereadores presentes; REQUERIMENTO Nº 

027/2017, o qual “SOLICITA O VALOR DA TARIFA MUNICIPAL” de autoria das bancadas PP, 

PRB e PSDB, sendo colocado em discussão bem como e 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 Marlon Ramos Tedesco-PSDB, saudou a Mesa Diretora, 

colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, comentou que conversou com a secretária de 

obras e solicitou a ela o patrolamento na estrada do Alto Rio do Meio, em resposta ela falou que os 
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funcionários estavam de férias, mais que agora que iria organizar o patrolamento, comentou que 

acha que nesse tempo todo de 6 meses a estrada não foi patrolada por causa disso, mais espera que 

seja dada a devida atenção para essa estrada a qual já foi solicitado o patrolamento, falou que o 

prefeito repense nos gastos, pois as medidas tomadas até agora são temporárias e não são uma 

solução; Vereador Luiz Presente-PMDB, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores 

e demais presentes, disse sentir-se muito pelo falecimento do Sr. Osvaldo, e falou que as estradas 

algumas não estão tão ruins, mais o saibro da saibreira é bem ruizinho, falou que cascalho não da 

pra colocar em algumas estradas; Vereador Claudio Luis Sanna-PMDB, saudou a Mesa Diretora, 

colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, comentou se sentir triste  pelo falecimento do 

Sr. Osvaldo, falou que as pessoas se negam a votar na votação popular, depois querem exigir, 

comentou da estrada do Morro Agudo também que já solicitou o patrolamento;  Vereador Djalmo 

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

comentou do acesso a Santo Antônio e disse estar bem complicado, pois a população esta tendo 

muito prejuízo, falou também do calçamento que esta muito ruim, ali perto do Banrisul, disse que o 

índice de pessoal do Executivo baixou devido a um repasse do Governo Federal para a Saúde, basta 

saber se esse recurso pode ser remanejado; Vereador Elói Adão Edinger Dalathea- PRB- saudou 

a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, parabenizou os organizadores 

da Festa de São Cristóvão, falou da ponte do “Morno” que colocaram muita pedra e está sendo um 

risco para a população, pediu que se faça mais pelo Município;  Vereador Fabiano Santos da 

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

comentou das obras da administração, e falou que não tem saibro em lugar nenhum , mais que a 

administração já esta providenciando licitação, falou que tem pessoas falando o que não sabe, as 

pessoas tem que vir e colocar o nome na próxima eleição e dar a cara a tapa, e as pessoas tem que 

ver as coisas boas que os Vereadores fazem;  Vereadora Sandra de Ávila- PP, saudou a Mesa 

Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, comentou que houve o empenho da 

emenda parlamentar destinado a pavimentação da Estrada Eva de Fraga Moro, comentou que o 

Município depende de emenda parlamentar, falou das visitas nas comunidades da Quebrada e 

arredores, comentou da função de Vereador, que é fiscalizar, falou da mobilização do acesso 

asfáltico, relatou da verba que o Evandro Durr conseguiu para as associações dos agricultores, que 

foi de extrema importância; Vereador Omar Moro- PP, saudou a Mesa Diretora, colegas 

Vereadores, Assessores e demais presentes, comentou do pedido de informação a respeito da 

“Pinguela”, que sente-se indignado com a retirada da “pinguela”, falou da moção feita ao prefeito de 
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Santo Antônio da Patrulha, comentou do sentimento pelo falecimento do Sr. Osvaldo, e das 

respostas dos requerimentos com gastos de CCs e horas extras. Em seguida concedeu 05 minutos 

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

Comunicação do Presidente: Nada há constar. Em seguida o Presidente deu por encerrada a 22º 

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

 

 

 

 

___________________________ 

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 

 

 


