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ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

Data: 22 de maio 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 ao 1º secretário que fizesse a leitura de um texto bíblico como 

na forma de costume. Prosseguindo, Excelentíssimo Senhor Presidente, colocou a ata da 

décima primeira Reunião Ordinária em discussão e votação, sendo a mesma aprovada 

por unanimidade. Prosseguindo o roteiro Excelentíssimo Senhor Presidente solicitou ao 

servidor que realizasse a leitura do Expediente do Dia: Comunicado nº 050598/2017, o 

qual “ Informa liberações de recursos financeiros do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação no valor de R$ 19.766,31” de autoria do Ministério da Educação- Brasília; 

Correspondência recebida prot.nº 293/2017, o qual “Informa pesquisa realizada pelo 

sindicato, sobre reuniões com biólogo o dia todo”, de autoria dos Sindicatos dos 

Servidores de Caraá; Ofício Emater nº 11/2017, o qual “Convida todos para oficina de 

Agricultura Orgânica e de Transição, dia 23/05/2017, na comunidade de Alto Rio do Meio” 

de autoria da Emater/Caraá; Ofício nº 002/2017, o qual “ Envia justificativa da ausência 

da vereadora Sandra na R.O no dia 12/05/2017” de autoria do Poder Legislativo 

Municipal; Ofício nº 160/2017, o qual “Envia Lei Municipal nº 1.743 sancionada e 

publicada” de autoria do Poder Executivo Municipal; Ofício nº 165/2017, o qual “ 

Comunica que o Prefeito Nei Pereira dos Santos, estará em Brasília nos dias 22 a 24 de 

maio” de autoria do Poder Executivo Municipal; Ofício nº 167/2017, o qual “Envia 

informações do Requerimento nº 009/2017” de autoria do Poder Executivo Municipal; 

Ofício nº 168/2017, o qual “Envia informações do Requerimento nº 008/2017” de autoria 

do Poder Executivo; Ofício nº 169/2017, o qual “Envia informações do Requerimento nº 

010/2017” de autoria do Poder Executivo Municipal;  Ofício Mensagem  nº 015/2017 o 

qual “Envia Projetos de Lei para apreciação e votação” de autoria do Poder Executivo; 
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Projeto de Lei nº 040/2017, o qual “Autoriza a contratação temporária de auxiliar de 

serviços gerais e dá outras providências” de autoria do Poder Executivo Municipal; 

Projeto de Lei nº 041/2017, o qual “Abre Crédito Especial” de autoria do Poder Executivo 

Municipal; Projeto de Lei nº042/2017, o qual “Dispõe sobre a Estrutura Administrativa do 

Poder Legislativo Municipal e seu Quadro de Servidores Públicos, e dá outras 

providências” de autoria do Poder Legislativo Municipal; Requerimento nº 011/2017, o 

qual “Solicita cópia de atestado médico da servidora Daniela Rocha bióloga, pelo prazo 

de 90 dias” de autoria do Poder Legislativo Municipal; Requerimento nº 012/2017, o qual 

“Solicita informações da colocação dos Larvicidas Biológico(BTI)” de autoria do Poder 

Legislativo Municipal; Requerimento nº 013/2017, o qual “Solicita informações sobre 

cargos de funcionários da Prefeitura e escolas” de autoria do Poder Legislativo Municipal;  

Requerimento nº 014/2017, o qual “Solicita informações dos trabalhos realizados pelas 

Secretarias de Obras e Agricultura” de autoria do Poder Legislativo Municipal; Moção nº 

014/2017, o qual “Solicita a não privatização da Companhia Estadual de Energia Elétrica- 

CEEE” de autoria do Poder Legislativo Municipal; Pedido de Providência n° 051/2017, o 

qual “Solicita a troca de canos no bueiro na Rua Manoel Corrêa dos Santos, no 

Centro(Próximo a casa do Sr. Djalmo Rosa) ”, de autoria das bancadas PP, PRB, PSDB;  

Pedido de Providência n° 052/2017, o qual “Troca de luminárias na Estrada principal da 

Pedra Branca até a residência do Sr. Zé beijo(mercado da Iva)” de autoria das bancadas 

PP, PRB, PSDB;  Pedido de Providência n° 053/2017, o qual “Patrolamento e 

encascalhamento no Morro do Souza na localidade de Passo Osvaldo Cruz” de autoria 

das bancadas PP, PRB, PSDB; Pedido de Providência n° 054/2017, o qual 

“Patrolamento, ensaibramento e encascalhamento na Travessa Silvério Ramos (na rua 

Lilinho)” de autoria das bancadas PP, PRB, PSDB; Pedido de Providência n° 055/2017, o 

qual “Solicita a troca de tela na ponte pênsil em frente o mercado Flor da Serra na 

comunidade de Rio dos Sinos” de autoria das bancadas PP, PRB, PSDB. 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, conforme ordem 

de inscrição. 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 039/2017, 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 
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todos os Vereadores presentes; Projeto de Lei Nº 040/2017, o qual " AUTORIZA A 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E DÁ OUTRAS 

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

discussão, e encaminhado para comissão de Constituição, Justiça, Educação, Saúde, 

Ação Social e Meio Ambiente; Projeto de Lei Nº 041/2017, 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 042/2017, o qual " DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E SEU QUADRO DE SERVIDORES PÚBLICOS, 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” de autoria do PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, 

sendo colocado em discussão e encaminhado para comissão de Constituição, Justiça, 

Educação, Saúde, Ação Social e Meio Ambiente; Moção Nº 014/2017, o qual “Solicita a 

não privatização da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE)”, de autoria do 

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL sendo colocado em discussão bem como em 

votação, sendo aprovado por todos os Vereadores presentes; Requerimento nº 011/2017, 

o qual “Solicita cópia de atestado médico da servidora Daniela Rocha bióloga, pelo prazo 

de 90 dias” de autoria do PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, sendo colocado em 

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

Requerimento nº 012/2017, o qual “Solicita informações da colocação dos Larvicidas 

Biológico(BTI)” de autoria do PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, sendo colocado em 

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

Requerimento nº 013/2017, o qual “Solicita informações sobre cargos de funcionários da 

Prefeitura e escolas” de autoria do PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, sendo colocado 

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

presentes;Requerimento nº 014/2017, o qual “Solicita informações dos trabalhos 

realizados pelas Secretarias de Obras e Agricultura” de autoria do PODER LEGISLATIVO 

MUNICIPAL, 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 

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

demais presentes, solicitou a troca do bueiro perto da “casa do Sr.Djlamo Rosa”, a 

colocação das lâmpadas na Comunidade de Pedra Branca perto” da casa da Iva e seu 
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José Bejo”, solicitou a informação da colocação de Btis, comentou que a atual gestão 

criticou bastante a gestão passada e já se está com 5 meses de gestão e até agora nada. 

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

Vereadores, Assessores e demais presentes, iniciou informando que alguns Vereadores 

foram para Brasilia e disse que tem que ir lá pedir pelo menos pra ganhar as maquinas 

pra Agricultura, comentou da obra do calçamento no Rio dos Sinos, disse que o 

calçamento já esta baixando então tem que o engenheiro ir lá na obra fiscalizar, pois sem 

passar veiculo em cima  o calçamento tá baixando, então é só dinheiro jogado fora se 

continuar fazendo o que estão fazendo nessa obra; Vereador Elcio Ramos dos Reis-

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

agradeceu a viagem a Brasília, disse que foi muito bom ter ido, visitaram vários 

Ministérios, passaram bastante calor lá em Brasília, disse que tem tanta “roubalheira” e 

que ele se sente preocupado pois se fosse hoje quem teria para escolher de Presidente 

da República, não temos para votar?, falou do calçamento do Rio dos Sinos, que aquela 

obra do jeito que está não pode continuar, pois os meios fios já estão caindo, solicitou 

que a prefeitura fiscalize a obra; Vereador Fabiano da Silva Santos-PMDB, saudou a 

Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, falou do pedido de 

informação da escavadeira hidráulica, disse que a situação é precária, pois foi usado um 

óleo de má qualidade e isso ocasionou um prejuízo de R$ 30 mil reais, e a administração 

disse que no momento não tem esse valor para conserto, relatou que o trator de esteira 

dentro de 15 dias voltará aos trabalhos, agradeceu os colegas que foram para Brasília, 

pela parceria da participação de todos nos gabinetes de ambos os partidos, relatou que 

foram contemplados com uma emenda de R$ 430 mil para o calçamento na Pedra 

Branca, emenda R$ 230 mil para a ponte do “Fofonka”, comentou que ele e o Vereador 

de Elcio foram no Ministério da Educação solicitar a quadra e mais uma sala de aula para 

a Escola Bento Gonçalves,   disse que terão que fazer uma adequação no projeto e já 

estão providenciando, pediu a união dos nove Vereadores para melhorar o Caraá; 

Vereador Marlon Ramos Tedesco-PSDB, saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, 

Assessores e demais presentes, parabenizou a Emater pelo dia de campo na 

comunidade de Alto Rio do Meio no Sitio do Nelson, a propriedade é modelo pela 

agricultura familiar, estão com implante de agricultura orgânica, solicitou um secretário de 

agricultura, para que ele participe mais e de mais ajuda ao agricultor, pediu que os 

organizadores do campeonato municipal, sejam mais rigoroso na hora da inscrição de 
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atletas que vem de fora, neste momento solicitou a parte o Vereador Fabiano Santos da 

Silva disse que quem cuida das inscrições é a liga e é ela que deve pedir aos diretores 

conscientização aos times, Vereadora Sandra Ávila solicitou a parte, e disse que tem um 

Regimento que tem que mudar o Regimento a respeito dos atletas, Marlon solicita a troca 

das lâmpadas na comunidade Quebrada do Rio dos Sinos, aproveitou e convidou a todos 

para participarem da festa do Alto Rio do Meio neste fim de semana; Vereador Luiz 

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

presentes, disse que se sente envergonhado como Brasileiro, pois hoje não tem como 

votar em ninguém, relatou sobre a declaração e sobre a retirada da vacina, pediu para 

todos os vereadores avisarem em suas comunidades os agricultores que não fizeram a 

declaração para irem até o sindicato; Vereador Claudio Luís Sanna- PMDB, saudou a 

Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes, disse que o BTIs no 

Morro Agudo foi colocado, nesse momento o Vereador Djalmo pediu a parte e relatou que 

não colocaram na comunidade dele e no Morro dos Dias, voltando para o Vereador 

Claudio, enfatizou que deve sempre ter pedidos de informações, falou que os vereadores 

devem investigar os deputados pois está vergonhoso a coisa, falou do calçamento que 

tem que ir la buscar saber da empresa e fiscalizar, falou sobre o campeonato que não 

deve vir pessoal de fora, convidou os vereadores para desentocar de dentro de casa e vir 

participar da festa de Nossa Senhora das Graças no Alto Rio do Meio; Vereadora 

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

demais presentes, justificou sua ausência, parabenizou os Vereadores pela ida a Brasília, 

pelas emendas conquistadas, falou do período de corrupção que vivemos hoje no Brasil, 

falou dos projetos baixados em comissão, achou uma falta de consideração do Executivo 

ter aberto o processo antes de ter passado pelo Legislativo, relatou do desvio de contrato 

que estão pedindo esclarecimentos e do cargo da Josélia;   Vereador Omar Moro – PP, 

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

parabenizando a administração que atenderam o pedido de troca de tabuas da ponte 

pênsil no Alto Rio dos Sinos, comentou da resposta do requerimento 010/2017, que trata 

dos trabalhos da secretaria de obras nos fins de semana, disse que a justificativa do 

Executivo não foi esclarecedora, falou que na reta do Canto Azul até a Prainha está com 

as lâmpadas queimadas, solicita que façam as trocas das lâmpadas, pediu que fiscalizem 

o calçamento do Rio dos Sinos, porque é lamentável aquela obra está sendo 

desperdiçado o dinheiro público, neste momento o Vereador Fabiano Santos da Silva 
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pede á parte e pede para que na próxima sessão seja pedido informações sobre a 

fiscalização dos calçamentos, neste momento a Vereadora Sandra de Àvila pediu a parte, 

e falou que o Borges engenheiro é difícil conversar com ele, então que se cobre do 

Prefeito, voltando ao Vereador Omar agradeceu a parceria da viagem de Brasília de. Em 

seguida concedeu 05 minutos para as comunicações dos lideres de bancada. Líderes de 

Bancada: Nada há constar. Comunicação do Presidente:Avisou da Reunião com a 

AUC as 18h da próxima segunda feira. Em seguida o Presidente deu por encerrada a 12º 

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 

 

 


