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ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

Data: 21 de novembro de 2016. 

Hora: 19 horas 

Local: Câmara Municipal de Vereadores de Caraá. 

 

  Vereadores presentes: Cláudio Luis Sanna, Edílson Fraga da Silva, Eduardo Nogy da Silva, 

Fabiano Santos da Silva; Josênio Fernandes, Luiz Presente, Nestor Machado dos Santos, 

Omar Moro e Ricardo Nunes Rolim. Em primeiro momento o, Excelentíssimo, Sr. 

Presidente solicitou ao servidor que fizesse a leitura de um texto bíblico como na forma de 

costume. Em seguida, o Excelentíssimo Senhor Presidente, colocou a ata da trigésima 

oitava 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: Ofício Circular nº 01/2016, o qual 

“convida os Vereadores para o VII Fórum Municipal de Assistência Social”, de autoria da 

Secretaria Municipal de Assistência Social; Ofício EM nº 11/2016, o qual “solicita 

empréstimo das dependências da Câmara de Vereadores”, de autoria de EMATER; Ofício 

nº 379/2016 o qual “envia Lei Municipal nº 1704/2016”, de autoria do Poder Executivo 

Municipal; Ofício nº 380/2016, o qual “solicita prorrogação de prazo de entrega da LOA”, 

de autoria do Poder Executivo Municipal; Pedido de Providência nº 112/2016, o qual 

“solicita troca de abrigo de ônibus na localidade de Alto Rio dos Sinos, na entrada da 

Grota”, de autoria do Vereador Eduardo Nogy da Silva; Pedido de Providência nº 

113/2016, o qual “solicita manutenção nos trilhos da ponte na localidade de Lageadinho”, 

de autoria do Vereador Eduardo Nogy da Silva; Moção nº 008/2016, a qual “solicita 

emenda parlamentar para a aquisição de uma retroescavadeira para o Município”, de 

autoria da Bancada PMDB; Moção nº 009/2016, a qual “solicita emenda parlamentar para 

a aquisição de uma retroescavadeira para o Município”, de autoria da Bancada PMDB; 

Moção nº 010/2016, a qual “solicita emenda parlamentar para a aquisição de uma 

retroescavadeira para o Município”, de autoria da Bancada PMDB; Moção nº 011/2016, a 
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qual “solicita de emenda parlamentar para a aquisição de um caminhão com cesto aéreo 

para o Município”, de autoria de Bancada PMDB; Moção nº 012/2016, a qual “solicita de 

emenda parlamentar para a aquisição de um caminhão com cesto aéreo para o 

Município”, de autoria de Bancada PMDB; Moção nº 013/2016, a qual “solicita de emenda 

parlamentar para a aquisição de um caminhão com cesto aéreo para o Município”, de 

autoria de Bancada PMDB; Moção nº 014/2016, a qual “solicita emenda parlamentar para 

pavimentação de acesso a Ponte na Localidade de Pedra Branca”, de autoria Bancada 

PMDB; Nada mais a constar no Expediente do Dia, de imediato o Excelentíssimo, Senhor 

Presidente prosseguiu com o protocolo, colocando a palavra à disposição dos 

Excelentíssimos Edis. Não houve manifestações.  Prosseguindo o, Excelentíssimo, Senhor 

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

Moção nº 008/2016, a qual “solicita emenda parlamentar para a aquisição de uma 

retroescavadeira para o Município”, de autoria da Bancada PMDB; Moção nº 009/2016, a 

qual “solicita emenda parlamentar para a aquisição de uma retroescavadeira para o 

Município”, de autoria da Bancada PMDB; Moção nº 010/2016, a qual “solicita emenda 

parlamentar para a aquisição de uma retroescavadeira para o Município”, de autoria da 

Bancada PMDB; Moção nº 011/2016, a qual “solicita de emenda parlamentar para a 

aquisição de um caminhão com cesto aéreo para o Município”, de autoria de Bancada 

PMDB; Moção nº 012/2016, a qual “solicita de emenda parlamentar para a aquisição de 

um caminhão com cesto aéreo para o Município”, de autoria de Bancada PMDB; Moção nº 

013/2016, a qual “solicita de emenda parlamentar para a aquisição de um caminhão com 

cesto aéreo para o Município”, de autoria de Bancada PMDB; Moção nº 014/2016, a qual 

“solicita emenda parlamentar para pavimentação de acesso a Ponte na Localidade de 

Pedra Branca”, de autoria Bancada PMDB, todas colocadas em discussão, em seguida em 

votação, assim sendo aprovada por todos os Vereadores. Nada mais há constar na Ordem 

do Dia, de imediato o Excelentíssimo, Senhor Presidente prosseguiu com o protocolo, 

colocando a palavra à disposição dos Excelentíssimos Edis. Exmo. Sr. Ricardo Nunes 

Rolim, que saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes. 

Falou inicialmente o evento realizado pelo sindicato rural e também sobre o trabalho 

realizado pela entidade no município. Falou também sobre o trabalho que a entidade vem 

fazendo em prevenção de doenças do gado, com calendários e instruções aos agricultores 
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e vacinas para os animais.  Exmo. Sr. Luís Presente, que saudou a Mesa Diretora, colegas 

Vereadores, Assessores e demais presentes. Inicialmente comentou sobre o seminário 

realizado pelo sindicato rural. Salientou aos presentes a campanha da febre aftosa, a qual a 

entidade disponibiliza vacinas e prevenção da doença. Exmo. Sr. Josênio Fernandes que 

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

parabenizou os novos Vereadores presentes na casa, desejando um bom mandato 

salientando a necessidade de pensamentos bons e uma boa conduta no pleito. Parabenizou 

também o Vice-Prefeito eleito Edemir Lhul. Comentou sobre o evento realizado na Cancha 

do Zeno, parabenizando pelo seu aniversário de vinte anos, frisando o grande público 

presente.  Exmo. Sr. Omar Moro, que saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, 

Assessores e demais presentes. Incialmente comentou que foi colocado o BTI em sua 

comunidade, frisando a importância da aplicação do veneno em todas as comunidades do 

município. Comentou também sobre a ida dos vereadores Brasília, desejando aos colegas 

Edis uma boa viagem e êxito em busca de recursos para o município. Comentou ainda 

sobre a comemoração da Cancha do Zeno, ressaltando sua presença no evento e 

parabenizando pelos vinte anos de existência. Falou sobre as melhorias que estão sendo 

realizado na Rua Travessa José Cardoso Ramos, afirmando que já tinha solicitado este 

trabalho na casa, frisa seu agradecimento a Secretaria de Obras. Finalizando comentou 

sobre o evento realizado pelo Sindicato Rural, salientando ter ficado surpreso por ter sido 

nomeado a compor a mesa do evento. Afirma ter se sentido homenageado pela simples 

lembrança, frisando sua participação desde a fundação da entidade no município. 

Parabenizou a direção do sindicato rural pelo trabalho realizado. Exmo. Sr. Fabiano 

Santos da Silva, que saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais 

presentes. Comentou incialmente sobre as Moções realizadas para levar a Brasília, 

solicitando uma retro escavadeira para a patrulha agrícola, um caminhão com um cesto 

aéreo para manutenções em postes de luz e manutenção em postos artesianos na troca de 

bomba. Essas Moções foram serão entregues pela Bancada do PMDB para os Deputados 

Federais, Alceu Moreira, Carlos Gomes e Darlei. Exmo. Sr. que saudou a Mesa Diretora, 

colegas Vereadores, Assessores e demais presentes. Inicialmente parabenizou os novos 

vereadores, salientando seu apoio mesmo não estando mais na Casa Legislativa. 

Comentou sobre as necessidades do Município, desejando aos colegas que irão a Brasília 
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uma boa viagem e que tragam recursos financeiros para custear necessidades da 

população. Comentou sobre emendas parlamentares para aquisição de máquinas, afirma 

ser importante para o Município, pela indisponibilidade que a Prefeitura Municipal possui 

no momento, onde os agricultores acabam contratando máquinas particulares para 

realizarem seus serviços. Continuando concedeu cinco minutos para as comunicações 

dos Líderes de Bancada: Nada há constar. Comunicação do Presidente: Nada a constar. 

Em seguida o Presidente deu por encerrada a trigésima nona Reunião Ordinária do ano de 

2016. Nada mais a constar, eu Secretário, encerro a presente Ata. 

 

 

_____________________________ 

 

 

_____________________________ 

 

Cláudio Luis Sanna 

 

 

Eduardo Nogy da Silva 

 

 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

Edílson Fraga da Silva Fabiano Santos da Silva 

 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

 

Josênio Fernandes Luiz Presente 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

________________________ 

 

                            Omar Moro 

 

______________________________ 

Nestor Machado dos Santos 

______________________________ 

Ricardo Nunes Rolim 


