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ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

Data: 12 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 quinta 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 

185/2017, o qual “ Envia Leis Municipais nº 1.748 e 1.749/2017” de autoria do Poder Executivo 

Municipal; Ofício Mensagem nº 017/2017, o qual “ Envia projetos de Lei” de autoria do Poder 

Executivo Municipal; Ofício nº 186/2017, o qual “ Envia resposta do requerimento nº 013/2017, 

informações sobre as funcionárias (Josélia, Ligia e Pamela)” de autoria do Poder Executivo 

Municipal; Ofício nº 187/2017, o qual “ Envia resposta do requerimento nº 012/2017, informações 

sobre o responsável pela colocação do BTI” de autoria do Poder Executivo Municipal;  Ofício nº 

188/2017, o qual “ Envia resposta do requerimento nº 015/2017, informações sobre o percentual de 

índice” de autoria do Poder Executivo Municipal;  Ofício nº 011/2017, o qual “ Envia convite para 

todos os Vereadores para Assembleia Geral, no dia 28 de junho de 2017 ás 14h no Salão Paroquial 

São Cristóvão” de autoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caraá;   Comunicado Nº 

063096, o qual “Informa liberação de recursos financeiros no valor de R$ 20.171,13” de autoria do 

Ministério da Educação; Correspondência recebida nº prot. 356/2017, o qual “Envia convite da 

Festa Junina, dia 24/06/2017 na Escola Carlos Gomes” de autoria da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Carlos Gomes; Pedido de Providência nº 070/2017, o qual “Solicita patrolamento, 

ensaibramento, encascalhamento e envaletamento, na Travessa 45 na entrada em frente a antiga 

Escola Santo Expedito em Alto Caraá” de autoria das bancadas PP,PSDB e PRB;  Pedido de 

Providência nº 071/2017, o qual “Solicita reparos no pontilhão na Estrada Nossa Senhora das 

Lágrimas próximo á casa da professora Francisca (depois do Figueirinha) em Alto Caraá” de autoria 

das bancadas PP,PSDB e PRB;  Pedido de Providência nº 072/2017, o qual “Solicita Construção de 
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um abrigo de ônibus, na localidade de Passo Osvaldo Cruz, próximo à residência de Olívio e 

Márcia” de autoria das bancadas PP,PSDB e PRB; Pedido de Providência nº 073/2017, o qual 

“Solicita Troca de luminárias em toda extensão da Estrada principal da Pedra Branca até a 

residência do Senhor Zé Beijo” de autoria das bancadas PP,PSDB e PRB;  Pedido de Providência nº 

074/2017, o qual “Solicita vistoria e avaliação na ponte do “DIDI”, no entroncamento da Rua Inácio 

Rabelo dos Santos com a Benno Buhler” de autoria das bancadas PP,PSDB e PRB;  Requerimento 

Nº 016/2017, o qual “Solicita a documentação completa da contratação dos serviços prestados por 

Josélia Maria Lourence de Fraga junto a Secretaria Municipal de Educação de Caraá” de autoria das 

bancadas PP,PSDB e PRB; Requerimento Nº 017/2017, o qual “Solicita qual a situação da Servidora 

Katia Graciele dos Santos Fraga, Cargo em Comissão, a qual foi admitida em janeiro de 2017.  Em 

conformidade com as redes sociais, a mesma se encontra a passeio nos Estados Unidos das América ” de 

autoria das bancadas PP,PSDB e PRB; Projeto de Resolução Nº 007/2017, o qual “Determina ponto 

facultativo na Câmara Municipal de Vereadores” de autoria da mesa diretora; Projeto de Lei Nº 

044/2017, o qual “Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder direito real de uso de um 

terreno e dá outras providências” de autoria do Poder Executivo Municipal; Projeto de Lei Nº 

045/2017, o qual “Autoriza a contratação temporária de supervisor educacional e dá outras 

providências” de autoria do Poder Executivo Municipal; Projeto de Lei Nº 046/2017, o qual “Abre 

Crédito Especial” de autoria do Poder Executivo Municipal; Projeto de Lei Nº 047/2017, o qual 

“Abre Crédito Especial” 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. 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 037/2017, o qual " AUTORIZA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

DE PROFESSOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” de autoria do PODER EXECUTIVO 

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

Vereadores presentes; Projeto de Lei Nº 044/2017, o qual "AUTORIZA O PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL A CONCEDER DIREITO REAL DE USO DE UM TERRENO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”, de autoria do PODER EXECUTIVO MUNICIPAL sendo colocado em 

discussão bem como em votação, sendo aprovado por todos os Vereadores presentes;  Projeto de 

Lei Nº 045/2017, o qual "AUTORIZA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SUPERVISOR 

EDUCACIONAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, de autoria do PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL sendo colocado em discussão bem como em votação, sendo aprovado por todos os 
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Vereadores presentes; Projeto de Lei Nº 046/2017, o qual "ABRE CRÉDITO ESPECIAL”, de 

autoria do PODER EXECUTIVO MUNICIPAL sendo colocado em discussão bem como em 

votação, sendo aprovado por todos os Vereadores presentes; Projeto de Lei Nº 047/2017, o qual " 

ABRE CRÉDITO ESPECIAL”, de autoria do PODER EXECUTIVO MUNICIPAL sendo 

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

Requerimento Nº 016/2017, o qual “SOLICITA A DOCUMENTAÇÃO COMPLETA DA 

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR JOSÉLIA MARIA LOURENCE DE 

FRAGA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAÁ” de autoria das 

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

por todos os Vereadores presentes; Requerimento Nº 017/2017, o qual “SOLICITA QUAL A 

SITUAÇÃO DA SERVIDORA KATIA GRACIELE DOS SANTOS FRAGA, CARGO EM COMISSÃO, A 

QUAL FOI ADMITIDA EM JANEIRO DE 2017.  EM CONFORMIDADE COM AS REDES SOCIAIS, A 

MESMA SE ENCONTRA A PASSEIO NOS ESTADOS UNIDOS DAS AMÉRICA” de autoria das 

bancadas PP,PSDB e PRB, sendo colocado em discussão bem como em 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 do voto 

favorável dos projetos, pois são para a educação que não pode faltar professores para atender as 

escolas e a aprovação do projeto de bem de uso real para Associação dos Agricultores de Alto Caraá 

e localidades próximas, pediu também o engenheiro faça uma vistoria na ponte do “DIDI”, pois está 

em situação critica de conservação; Vereador Claudio Luís Sanna- PMDB, saudou a Mesa 

Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, comentou da votação dos projetos, 

disse que ele foi contra a aprovação, pois ele entende a real situação do Estado e não será o 

Município que vai estar de portas abertas, falou que como Prefeito tem que fazer a programação de 

reservar, pois se sabia que precisaria de contratar professores, deveria ter deixado espaço para essas 

contratações, o índice está alto, dai a população depois vai cobrar dos Vereadores que aprovaram, 

sabendo que o índice não está regular, frisou que votou contra esse projeto de contratação, não por 

causa da pessoa do contrato, mais sim pelo índice que está “suspeito”, comentou e solicitou que a 

Empresa Sudeste, faça a manutenção dos ônibus e mande ônibus  em boa qualidade e bom estado de 

conservação para fazer as linhas do Caraá, pois já teve várias reclamações do transporte da 

“Sudeste” que os ônibus estão sempre estragando e deixando as pessoas empenhadas, inclusive 
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perdendo consultas médicas que demoram para ser agendadas, o Vereador Claudio pede para que 

seja enviado oficio solicitando melhores condições nos transportes, pois a população paga a 

passagem e necessita do transporte; Vereador Djalmo Ribeiro Gomes-PP, saudou a Mesa 

Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, comentou dos pedidos de providência, 

e pediu novamente sobre as colocações de lâmpadas nas estradas, falou dos projetos aprovados, 

disse que a Administração está acima do limite no índice, mas aprovaram os projetos por se tratar de 

educação, comentou também das linhas de transporte da “Sudeste” que estão sempre estragando e a 

população esta reclamando para os Vereadores, pediu para que seja dado uma atenção a essa 

concessão; Vereador Eloi Adão Edinger Dalathea- PRB, saudou a Mesa Diretora, colegas 

Vereadores, Assessores e demais presentes, comentou que na ponte pênsil na Pedra Branca 

arrebentou um cabo da ponte com pessoas em cima da ponte e quase aconteceu um acidente, então 

pede para que seja feita a manutenção da ponte, falou que as paradas de ônibus também estão 

necessitadas de melhorias, pediu apoio de todos; Vereador Elcio Ramos dos Reis-PMDB, saudou 

a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, falou das aprovações dos 

projetos, disse que as coisas tem que ser pelo certo, e apoiou o Vereador que votou contra, pois a 

administração fez muitas contratações de “CCs” e não se organizou, pediu patrolamento nas 

estradas porque estão muito criticas; Vereador Fabiano Santos da Silva-PMDB, saudou a Mesa 

Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, agradeceu a presença do Vereador 

Charles, que as máquinas já estão patrolando as estradas principais, falou dos projetos aprovados e 

exclamou que jamais vai aceitar não poder contratar professores por ter “CCs”, disse que não 

admite “politicagem”, falou do direito real ao uso de terra para a associação do Caraá Central que é 

de suma para o desenvolvimento e informou que até sexta feira estará chegando o trator doado para 

a associação do Passo Osvaldo Cruz; Vereadora Sandra de Ávila- PP, saudou a Mesa Diretora, 

colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, agradeceu ao Vereador Charles pela presença, 

falou das respostas dos requerimentos e disse que não estão de acordo com as solicitações, falou do 

projeto abre crédito, que é para colocação de vidros na Escola de Educação Infantil, neste momento 

Vereador Fabiano pede a parte e esclarece que a escolinha esta necessitando, pois as condições estão 

precárias, voltando a Vereadora, ela comentou das aprovações dos outros projetos como o de 

contratação de professor e supervisor, que sempre vai apoiar melhorias na educação e saúde, pediu 

que a administração arrume um vazamento na Rua Lourenço Correa Gomes, já faz 60 dias que está 

vazando água no centro do Munícipio; Vereador Omar Moro – PP, saudou a Mesa Diretora, 

colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, estimou votos de profundo pesar a família do 
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“caneta”,  falou das aprovações dos projetos, disse que aprovaram os projetos porque é para a 

educação e que não podem deixar as escolas sem, mais que o índice esta acima do limite, falou do 

abre crédito para a Escola de Educação Infantil, pois é importante que as crianças tenham um 

espaço fechado para brincar no inverno, comentou dos transportes da “Sudeste” que precisam sim 

de ônibus com qualidade e que não deixem a população empenhada.Em seguida concedeu 05 

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

Comunicação do Presidente: Nada há constar. Em seguida o Presidente deu por encerrada a 15º 

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

 

 

 

 

___________________________ 

Cláudio Luis Sanna 

 

 

 

             ___________________________ 

                     Elcio Ramos dos Reis 
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    _____________________________ 

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 

 

 


