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ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

Data: 03 de julho 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 décima oitava 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 215/2017, o qual “Envio de Leis Municipais nº 1.755 a 1.759” de 

autoria do Poder Executivo Municipal;  Ofício nº 033/2017, o qual “Solicita o espaço da Câmara de 

Vereadores dia 13/07” de autoria da Secretaria de Desenvolvimento Social(CRAS);  

Correspondência recebida nº prot 428/2017, o qual “Convida a todos para a Festa Julina dia 08 de 

julho, no Salão da Vila Nova” de autoria da Escola Municipal Bento Gonçalves;  Ofício nº 

217/2017, o qual “ Envia resposta do requerimento nº 018/2017” de autoria do Poder Executivo 

Municipal;  Ofício nº 216/2017, o qual “ Envia resposta do requerimento nº 019/2017” de autoria do 

Poder Executivo Municipal;  Requerimento Nº 020/2017, o qual “Solicita homenagem aos 

servidores militares, Ten. Bernardo Pereira, Sarg. Luis Antonio, Sarg. Noraci Derlon” de autoria do 

Vereador Fabiano Santos da Silva- PMDB; Requerimento Nº 021/2017, o qual “Solicita 

homenagem de Honra ao Mérito para o militar Sargento Luiz Roberto Silva da Costa” de autoria do 

Vereador Fabiano Santos da Silva- PMDB; Projeto de Resolução Nº 008/2017, o qual “Dá nova 

redação ao artigo 2º da Resolução Nº 004/2011” de autoria da Mesa diretora; Projeto de Decreto Nº 

002/2017, o qual “Dá nova redação ao artigo 2º do Decreto Legislativo Nº 005/2011” de autoria da 

Mesa diretora; Projeto de Decreto Nº 003/2017, o qual “Dá nova redação ao artigo 2º do Decreto 

Legislativo Nº 002/2012” de autoria da Mesa diretora;  Moção de Pesar Nº 004/2017, o qual 

“Encaminha votos de profundo pesar aos familiares da senhor Carmelindo Pereira Ramos” de 

autoria de todos os Vereadores; Pedido de Providência nº 095/2017, o qual “Solicita patrolamento, 

encascalhamento e envaletamento na Estrada do Leonel” de autoria das bancadas PP,PSDB e PRB; 
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Pedido de Providência nº 096/2017, o qual “Solicita troca de lâmpada ao lado da chácara do Kiko, 

Passo Osvaldo Cruz” de autoria das bancadas PP,PSDB e PRB; Pedido de Providência nº 097/2017, 

o qual “Solicita patrolamento, encascalhamento e envaletamento na Estrada dos Souza, Passo 

Osvaldo Cruz” de autoria das bancadas PP,PSDB e PRB; Pedido de Providência nº 098/2017, o 

qual “Solicita colocação de quebra molas em frente a Escola Marçal Ramos e Madeireira São 

Geraldo” de autoria das bancadas PP,PSDB e PRB; Pedido de Providência nº 099/2017, o qual 

“Solicita patrolamento e ensaibramento em toda a extensão da comunidade da Quebrada do Rio dos 

Sinos” de autoria das bancadas PP,PSDB e PRB; Pedido de Providência nº 100/2017, o qual 

“Solicita troca de luminárias na Rua Eva de Fraga Moro, em toda a sua extensão, Rio dos Sinos” de 

autoria das bancadas PP,PSDB e PRB; Pedido de Providência nº 101/2017, o qual “Solicita troca de 

luminárias na Rua Antonio Manoel dos Santos, Sertão do Rio dos Sinos” de autoria das bancadas 

PP,PSDB e PRB. 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. 

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

Assessores e demais presentes, comentou que é justo a homenagem aos militares, pois muito 

fizeram a este Município, pois zelaram muito pela segurança de Caraá. 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 Decreto Nº 002/2017, o qual “DÁ NOVA 

REDAÇÃO AO ARTIGO 2º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 005/2011” de autoria da MESA 

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

Vereadores presentes; Projeto de Decreto Nº 003/2017, o qual “DÁ NOVA REDAÇÃO AO 

ARTIGO 2º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 002/2012” de autoria da MESA DIRETORA, 

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

presentes; Projeto de Resolução Nº 008/2017, o qual “DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 2º DA 

RESOLUÇÃO Nº 004/2011” de autoria da MESA DIRETORA, sendo colocado em discussão bem 

como e votação, sendo aprovado por todos os Vereadores presentes; Requerimento Nº 020/2017, o 

qual “SOLICITA HOMENAGEM AOS SERVIDORES MILITARES, TEN. BERNARDO 

PEREIRA, SARG. LUIS ANTONIO, SARG. NORACI DERLON” de autoria do VEREADOR 

FABIANO SANTOS DA SILVA- PMDB, sendo colocado em discussão bem como e votação, 

sendo aprovado por todos os Vereadores presentes;  Requerimento Nº 021/2017, o qual “SOLICITA 

HOMENAGEM DE HONRA AO MÉRITO PARA O MILITAR SARGENTO LUIZ ROBERTO 

SILVA DA COSTA” de autoria do VEREADOR FABIANO SANTOS DA SILVA- PMDB, sendo 



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 

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

Moção de Pesar Nº 004/2017, o qual “ENCAMINHA VOTOS DE PROFUNDO PESAR AOS 

FAMILIARES DA SENHOR CARMELINDO PEREIRA RAMOS” de autoria de TODOS OS 

VEREADORES, 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 Elcio Ramos dos Reis-PMDB, saudou a Mesa Diretora, 

colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, parabenizou a todos pelo contrato do Hospital 

Santa Casa, disse que a administração esta apenas com 6 meses e disse que não esta tão ruim como 

representa, disse que a situação não é fácil, mais que na medida do possível as coisas estão se 

resolvendo, comentou conversar com a Zulma e ela relatou que a estrada da chapada esta ficando 

muito boa, e o Bernardo relatou também que fez bueiros nesta estrada, e disse que só daqui a 15 

anos vai precisar mexer novamente, o trabalho mais lento, tem que ser feito bem feito, pois semana 

passada foi feito pedido de providencia para arrumar a ponte da Varzinha, e a única ponte que a 

administração passada fez foi aquela e já tem que arrumar, então por isso que o trabalho tem que ser 

bem feito, relatou que o Vereador Omar, disse pra ver a administração daqui a 4 anos, ficou muito 

feliz por esta colocação, pois tem certeza que a atual administração vai ser melhor do que agora, 

pois quem vai ganhar será o povo do Caraá, disse que o Prefeito Nei já foi umas 4 vezes a Brasília, 

para conseguir fazer um bom trabalho para a população Caraense; Vereador Fabiano Santos da 

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

parabenizou a equipe de saúde pela batalha do contrato do hospital Santa Casa, parabenizou os 

colegas Vereadores pelo repasse ao executivo, comentou da reforma dos postos de saúde, relatou 

que estão buscando saibro na Catanduvinha, disse ser longe, mais que o trabalho tem que ser feito, 

parabenizou a posse da chapa do sindicato dos servidores, agradeceu o apoio dos colegas pela 

aprovação dos requerimentos dos militares, falou que a Rua Emílio Geraldo foi patrolada e 

ensaibrada faz um mês, pediu união dos Vereadores para ajudar suas comunidades; Vereador 

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

presentes, parabenizou o Vice Dema pelo empenho na contratação do Hospital, pediu respeito da 

população, pois todo mundo acha que ser Vereador é nada, pede para que a população acompanhe o 

trabalho, o que ele faz pelo Município; Vereador Djalmo Gomes Ribeiro- PP, saudou a Mesa 

Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, parabenizou o secretario de saúde por 

essa bela conquista do contrato com hospital, falou dos pedidos de providencia de uma forma geral, 
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falou das ampliações dos postos de saúde, que isso melhora para a população caraense; Vereadora 

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

parabenizou o secretario de saúde pela contratação com a Santa Casa, falou que nunca falou mal da 

administração atual, e não admite que falem mal da administração passada, com relação ao 

secretario de obras todos fizeram algo, e sobre os pedidos de providencia falou que é um dever 

como Vereador solicitar o que a população pede, e só assim será atendida, através de pedido de 

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

e demais presentes, falou sentir muito pelo falecimento do senhor Carmelindo, agradeceu a troca de 

luminárias do Sertão, agradeceu o responsável pela água, que fez os reparos na rede de água, 

comentou que se for paralelo entre Silvio e Nei, o Silvio fez muito pelo Caraá, e o Nei também, 

então não se pode dizer que o outro não fez nada, disse ser de uma forma que um tem que ajudar o 

outro, respeitar um ao outro, parabenizou o Dema pelo contrato do Hospital da Santa Casa. 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 18º 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  
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                                            _________________________________ 

Sandra de Ávila 

  

___________________________ 

Marlon Ramos Tedesco 

___________________________ 

Omar Moro 

 
 


