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ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 
 
Data: 27 de junho 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 sétima 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 201/2017, o qual “ Envia resposta do requerimento nº 017/2017” de 

autoria do Poder Executivo Municipal;  Ofício nº 203/2017, o qual “ Envia resposta do 

requerimento nº 016/2017” de autoria do Poder Executivo Municipal;  Ofício nº 01/2017, o qual “ 

Convida para abertura da VI Conferência Municipal de  Assistência Social, no dia 13/07/17 ás 8h no 

Salão São Cristóvão” de autoria do Conselho Municipal de Assistência Social- Caraá;  Ofício nº 

20/2017, o qual “Convida a todos os Vereadores para a cerimônia de posse da nova direção do 

SSPM, no dia 29/06/17 ás 18h na Sede do Sindicato” de autoria do Conselho Municipal de 

Assistência Social- Caraá;  Ofício Mensagem nº 020/2017, o qual “ Envia projetos de Lei” de 

autoria do Poder Executivo Municipal; Ofício Mensagem nº 021/2017, o qual “ Envia projetos de 

Lei” de autoria do Poder Executivo Municipal; Pedido de Providência nº 081/2017, o qual “Solicita 

patrolamento e ensaibramento na Rua Anildo Freiberger (inicia-se na casa do Sr. Vilso até a curva 

depois do Dôdo) na comunidade de Quebrada do Rio dos Sinos” de autoria das bancadas PP,PSDB 

e PRB; Pedido de Providência nº 082/2017, o qual “Solicita patrolamento e ensaibramento na Rua 

Antônio Correa Andrade na localidade da Chapada (em toda sua extensão)” de autoria das bancadas 

PP,PSDB e PRB; Pedido de Providência nº 083/2017, o qual “Solicita patrolamento e 

ensaibramento na estrada que se inicia no Morro dos Polacos, em toda sua extensão até seu termino 

na estrada da Pedra Branca” de autoria das bancadas PP,PSDB e PRB; Pedido de Providência nº 

084/2017, o qual “Solicita uma caçamba de saibro na Travessa dos Reis (ao lado da Igreja 

Adventista) na localidade de Rio dos Sinos” de autoria das bancadas PP,PSDB e PRB; Pedido de 
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Providência nº 085/2017, o qual “Solicita vistoria na primeira ponte (madeira) da Varzinha na 

comunidade do Fraga” de autoria das bancadas PP,PSDB e PRB; Pedido de Providência nº 

086/2017, o qual “Solicita aterro com pedras na segunda ponte na Varzinha na comunidade do 

Fraga” de autoria das bancadas PP,PSDB e PRB; Pedido de Providência nº 087/2017, o qual 

“Solicita reforma na ponte do Passo Osvaldo Cruz (próximo á casa do Sr. Raul Lourenzi)” de 

autoria das bancadas PP,PSDB e PRB; Pedido de Providência nº 088/2017, o qual “Solicita reforma 

da Ponte Pênsil do Alto Rio dos Sinos” de autoria das bancadas PP,PSDB e PRB; Pedido de 

Providência nº 089/2017, o qual “Solicita um abrigo de ônibus em frente á fábrica de calçados do 

Dico na Rua Pedro Moro na comunidade de Sertão do Rio dos Sinos” de autoria das bancadas 

PP,PSDB e PRB; Pedido de Providência nº 090/2017, o qual “Solicita envaletamento próximo 

ao Cemitério do Sertão, na Comunidade do Sertão do Rio dos Sinos” de autoria das bancadas 

PP,PSDB e PRB; Pedido de Providência nº 091/2017, o qual “Solicita reparos na rede de água na 

Comunidade do Sertão” de autoria das bancadas PP,PSDB e PRB; Pedido de Providência nº 

092/2017, o qual “Solicita troca de luminárias, na Rua Pedro Moro, próximo a propriedade do 

Afonso Ramos dos Reis, na comunidade do Sertão do Rio dos Sinos” de autoria das bancadas 

PP,PSDB e PRB; Pedido de Providência nº 093/2017, o qual “Solicita complementação na rede de 

água no “Poço do Aresi”, depois do “Figueirinha” na Comunidade de Alto Caraá” de autoria do 

Vereador Luiz Presente- PMDB; Pedido de Providência nº 094/2017, o qual “Solicita 

complementação na rede de água na Rua Nossa Senhora das Lágrimas, em Alto Caraá, sentido Alto 

Caraá –Centro” na Comunidade de Alto Caraá” de autoria do Vereador Luiz Presente- PMDB; 

Requerimento Nº 019/2017, o qual “Solicita cópia completa do Processo Licitatório na modalidade 

de Inexigibilidade nº 01/2017, bem como todos os seus documentos constantes do mesmo” de 

autoria das bancadas PP,PSDB e PRB; Projeto de Lei Nº 048/2017, o qual “Altera inciso III e IV, do 

art. 13 da lei municipal n.º 1.318/2012 - que reestrutura o regime próprio de previdência social dos 

servidores efetivos do município de caraá e dá outras providências” de autoria do Poder Executivo 

Municipal; Projeto de Lei Nº 050/2017, o qual “Abre Crédito Especial” de autoria do Poder 

Executivo Municipal; Projeto de Lei Nº 051/2017, o qual “Institui o fundo municipal de agricultura 

e dá outras providências” de autoria do Poder Executivo Municipal; Projeto de Lei Nº 052/2017, o 

qual “Autoriza o poder executivo a parcelar dívida referente ao convênio n° 02/2015” de autoria do 

Poder Executivo Municipal. 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 Claudio Luis Sanna- PMDB- saudou a Mesa Diretora, colegas 
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Vereadores, Assessores e demais presentes, comentou que está feliz pela indicação do Projeto que é 

a criação de um fundo da agricultura, agradece aos Vereadores pela aprovação, pois a Agricultura 

precisa para melhorar seu maquinário e ajudar a desenvolver a agricultura no 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 Lei Nº 048/2017, o qual " ALTERA 

INCISO III E IV, DO ART. 13 DA LEI MUNICIPAL N.º 1.318/2012 - QUE REESTRUTURA O 

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 

MUNICÍPIO DE CARAÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 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 049/2017, 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 050/2017, 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 051/2017, o qual " INSTITUI O FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 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 052/2017, o qual " AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PARCELAR 

DÍVIDA REFERENTE AO CONVÊNIO N° 02/2015” de autoria do PODER EXECUTIVO 

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

Vereadores presentes; Requerimento Nº 019/2017, o qual “SOLICITA CÓPIA COMPLETA DO 

PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2017, BEM 

COMO TODOS OS SEUS DOCUMENTOS CONSTANTES DO MESMO” de autoria das 

bancadas PP,PSDB e PRB, 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 o “Alex” 

que usou a tribuna livre, e disse que o município é grande e é difícil de atender todos as 

comunidades, comentou que o problema não é só a saúde, mais disse que de uma forma geral, está 

bem melhor, tem remédios pois conversou com varias pessoas e notou melhorias, falou que se sente 

constrangido com os colegas, a respeito da não aprovação da vinda da “Josélia” ao Caraá, disse não 
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saber o porque não aprovam a vinda dela para o Caraá, disse não saber se tem “politicagem no meio 

ou não”, disse que o “Nei” arrumou briga no Município vizinho por ter trazido ela, complementa 

que sabe que tem coisa pra fazer e sabe que vai terminar os 4 anos e vai ter coisa pra fazer e disse 

que o povo não é fácil de satisfazer todos; Vereador Marlon Ramos Tedesco-PSDB, saudou a 

Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, falou do falecimento do seu avô, 

falou que na semana passada esteve em reunião com o Prefeito e que no momento que estava lá o 

prefeito relatou que recebeu para o Município a contemplação de emergência, do decreto de 

calamidade publica, pediu para que todos os Vereadores fiscalizem juntamente com o prefeito o uso 

correto da verba que irá vir para o Município, solicitou a união de todos os Vereadores para 

conseguirem melhorias, agradeceu ao “Alex” e solicitou que o prefeito atenda o pedido dele, pediu 

o patrolamento da estrada do Alto Rio do Meio até o Morro Agudo, pois a patrola passa andando 

por lá e não faz o patrolamento nas estradas; Vereador Luiz Presente- PMDB, que saudou a Mesa 

Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, falou ao “Alex” que nada mais justo 

do que cobrar, comentou da aprovação do projeto de parcelamento da divida do lixo, comentou que 

não foi pago, pois quando a atual administração os valores em caixa era de duzentos e oitenta e três 

mil e uns quebrados, não tinham como pagar os “quatrocentos e poucos mil” da divida do lixo, por 

isso que foi parcelado, relata ainda que todos devem saber que a primeira parcela de recurso entra 

no dia 10, mais dia 2 já tinha muitos funcionários de férias, então certamente se pagasse esses 

“duzentos e oitenta e três mil” ao lixo o pessoal não receberia, a prefeitura não tinha dinheiro para 

pagar o pessoal que estava de férias, parabenizou o Vereador “Micoco” pela emenda que ganhou 

para compra de maquinas a agricultura, parabenizou também o “tático” pelo projeto de criação de 

fundo a agricultura,  falou dos pedidos de providencia, e falou dos poços de água e pede a 

complementação da rede do “Aresi” e do “Nsa Senhora das Lagrimas”, parabenizou a chapa do 

sindicato dos servidores, lembrou da assembleia de quarta do sindicato rural, e agradeceu a Zulma 

pelo patrolamento da estrada do alto Caraá; Vereador Claudio Luis Sanna- PMDB- saudou a 

Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, agradeceu a aprovação da 

indicação dele, e pediu o patrolamento da estrada no Alto Rio do Meio e Morro Agudo, falou das 

lâmpadas que tem que arrumar, desvio de função continua no Município, falou ao “Alex” que 

chame umas trinta pessoa para uma reunião com o prefeito e vereadores para solucionar o problema, 

pois se não vai passar novamente e não vai ser resolvido; Vereador Djalmo Gomes Ribeiro- PP, 

saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, comentou dos pedidos 

de providencia, pediu que a ponte do “lorensi” seja arrumado, solicitou que arrumem a ponte pênsil 
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do “Arroio Guimaraes”, falou que ao Vereador Elcio que bom que chegou remédios, pois não tinha 

e a população estava reclamando, falou que ninguém tem nada contra a “Josélia”, mais sim com a 

contratação dela, comentou que visitaram o Fraga e foram muito bem recebidos, parabenizou o 

Vereador “tático”, pela indicação do projeto ao fundo para agricultura, relatou que querem um 

trabalho tranquilo e bom para a população caraense; Vereador Eloi Adão Edinger Dalathea- 

PRB, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, parabenizou o 

“Garnisé” pelo uso da tribuna livre, falou que as paradas de ônibus são simples e dá pra fazer é só 

querer, relatou que quer ver o Município melhorar e todos tem que se empenhar, agradeceu a 

Secretária de Obras por ter arrumado a estrada que o vereador solicitou para arrumar, disse que o 

Nei vai ter serviço, e se todos ajudar fica mais fácil; Vereadora Sandra de Ávila- PP, saudou a 

Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, lembrou do Dia mundial de 

combate as drogas, falou que não tem nada contra a “Josélia”, mais sim a contratação dela, e é 

obrigação do vereador fiscalizar, falou também da aprovação dos projetos de contratação dos 

professores que até agora não foi aberto o processo seletivo, pediu sobre o patrolamento de estrada, 

comentou que esteve falando com a Zulma e pediu patrolamento e ela disse que era melhor que 

fosse através da câmara, então como ela diz que era melhor pela Casa então sempre irá fazer pela 

Câmara, falou da carga horaria da bióloga que tem duas e estão sem poder trabalhar pois só tem um 

computador, a Vereadora questiona se não precisa biólogo a tarde, parabenizou o Vereador Tatico 

pelo projeto, falou ao Vereador Luiz, que toda a administração quando muda tem contas a pagar e 

isso faz parte, o Caraá é difícil arrumar pela sua logística, então não vai ser hoje ou amanhã, mais 

infelizmente não temos recurso, só que não podem dizer que em 6 meses vai arrumar, pois pode vir 

uma emergência e estragar os planos, a educação esta bem está, igual estava ao ano passado, nada 

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

e demais presentes, comentou que o prefeito sabe se vai ter que pagar ou não então não é desculpa 

não pagar a divida do lixo, falou ao ao Vereador Elcio que a princípio não tem remédio nos postos 

só se chegou ontem, agradeceu a todos que estão fazendo as calçadas de passeio. 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, pediu a mesa diretora que siga o Regimento Interno, pois na Ordem 

do dia, os Vereadores não podem falar sobre o que não está sendo discutido, somente sobre a ordem 

do dia. Nada mais há constar. Comunicação do Presidente: Convidou a reunião de fechamento do 

contrato com a Santa Casa, na segunda feira as 17h. Pediu que os Vereadores cumpram com o seu 
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plantão no dia já combinado. Nada mais há constar. Em seguida o Presidente deu por encerrada a 

17º 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 
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