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ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

Data: 14 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 sétima 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 Mensagem n° 45/2016, o qual “encaminha projeto de lei para apreciação e votação”, de 

autoria do Poder Executivo Municipal; Ofício n° 31/2016, o qual “solicita cedência do espaço da 

Câmara de Vereadores para realização do VII Fórum Municipal de Assistência social, de autoria do 

CRAS – Centro de Referência de Assistência Social; Ofício n° 372/2016, o qual “encaminha lei 

municipal”, de autoria do Poder Executivo Municipal; Correspondência Recebida, a qual “convida 

para o evento Prevenção à Saúde do Homem”, de autoria da JPMDB de Caraá; Correspondência 

Recebida, a qual “solicita espaço do Plenário para o Evento Prevenção à Saúde do Homem”, de 

autoria da JPMDB de Caraá; Pedido de Providência n° 108/2016, o qual “solicita patrolamento, 

encascalhamento e ensaibramento na estrada Canto do Meio na localidade de Canto Azul, próximo 

à casa da Sra. Irenilda Severo da Cunha”, de autoria do Vereador Nestor Machado dos Santos; 

Pedido de Providência n° 109/2016, o qual “solicita reparos no calçamento na rótula no centro do 

município, em frente ao mercado São Cristóvão”, de autoria do Vereador Eduardo Nogy da Silva; 

Pedido de Providência n° 110/2016, o qual “solicita reparos ou 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 n° 111/2016, o qual “solicita construção de um quebra-molas na Rua 

Miguel Ramos de Oliveira, na Localidade de Arroio Guimarães”, de autoria do Vereador Edílson 

Fraga da Silva; Projeto de Lei n° 093/2016, o qual “ESTABELECE O CALENDÁRIO DE 

PRAZOS PARA PAGAMENTO DO IPTU – IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO 
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PARA EXERCÍCIO DE 2016”, de autoria do Poder Executivo Municipal. Prosseguindo o, 

Excelentíssimo, Senhor Presidente suspendeu a reunião por cinco minutos para a formação da 

Ordem do Dia: Conforme acordo de liderança o Projeto de Lei n° 093/2016, o qual “ESTABELECE O 

CALENDÁRIO DE PRAZOS PARA PAGAMENTO DO IPTU – IMPOSTO PREDIAL E 

TERRITORIAL URBANO PARA EXERCÍCIO DE 2016”, de autoria do Poder Executivo 

Municipal, colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 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. Omar Moro, que saudou a Mesa 

Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes. Falou inicialmente sobre a barragem 

na comunidade de Sertão do Rio dos Sinos, a qual está sendo realizada as melhorias necessárias, 

frisando a importância de ser concluído este trabalho. Falou também sobre o mosquito borrachudo, 

sobre a aplicação do BTI na comunidade. Falou ainda que esteve em algumas localidades do 

município e identificou danos nas pontes, salientando as pontes de Vila Nova, Lajeadinho e Fraga, 

frisou que são pequenos problemas que podem ser resolvidos com facilidade. Comentou sobre o 

Projeto de Lei aprovado referente ao IPTU, justificando a importância dos descontos quanto ao 

pagamento dos mesmos. Comentou também sobre os bueiros, ressaltando a comunidade de Vila 

Nova, Sertão do Rio dos Sinos e a Quebrada do Rio dos Sinos, afirma já ter solicitado em outras 

oportunidades a realização dos mesmos. Exmo. Sr. Fabiano Santos da Silva, que saudou a Mesa 

Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes. Convidou para o Evento Saúde do 

Homem que será realizado pela JPMDB, nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores, 

frisando a importância do mesmo. Exmo. Sr. Edílson Fraga da Silva, que saudou a Mesa Diretora, 

colegas Vereadores, Assessores e demais presentes. Inicialmente solicitou a casa, que faça um 

pedido de providência solicitando a construção de um quebra molas na comunidade de Arroio 

Guimarães, frisando sua importância, sendo que o mesmo evitará acidentes de trânsito no local. 

Comentou sobre as colocações do Vereador Omar quanto aos pedidos que vem solicitando a 

Prefeitura, frisando também ter feito muitos pedidos de melhorias, os quais não foram realizados. O 

Vereador relata que em sua comunidade, próximo a sua residência há necessidade de melhorias em 

uma ponte e que por várias vezes solicitou que a Prefeitura fizesse, mas não foi atendido. Afirma 

que pouco tempo até o final do ano para se fazer tantas coisas. Comentou também sobre melhorias 

realizadas nas estradas, ressaltando a estrada de sua comunidade. Frisou a necessidade de darem 

continuidade ao trabalho de envaletamento e alargamento que foi iniciado nas estradas. Exmo. Sr. 

Ricardo Nunes Rolim, que saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais 
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presentes. Falou inicialmente sobre o Projeto de Lei que visa o pagamento do IPTU, esclarecendo a 

Lei que consta reajustes anuais, prazos e descontos do mesmo. Falou também sobre as estradas, 

ressaltando que o tempo de chuvas acabaram danificando as mesmas, frisando a comunidade de 

Alto Caraá. Falou ainda que a Prefeitura fez uma abertura geral das estradas e que o trabalho vem 

sendo realizado, muito bem feito, que há muito tempo não tinha sido realizado. Momento em que o 

Vereador Edílson solicita a parte comentou a respeito da máquina Pocan, afirma que ela faz 

alguns tipos de procedimentos que outras não fazem. Ressalta que antes não se fazia melhorias com 

ela, sim com outras máquinas, acabando não obtendo o meu resultado. Frisa a importância de fazer 

as melhorias com a máquina Pocan, por ser um meio de fazer um serviço bem feito. Continuando o 

Vereador Ricardo, comentou sobre a importância da máquina Pocan salientando sua comunidade, 

locais que foram realizados melhorias. Frisou que a administração atual sairá de consciência 

tranquila pelo bom trabalho que realizou. Comentou também sobre o BTI, salientando a maneira de 

aplicação do produto nos rios. Convidou para um evento que será realizado pelo Sindicato Rural, 

um seminário com palestras e homenagem aos fundadores e comemoração pelos vinte anos da 

instituição.  Exmo. Sr. Cláudio Luís Sanna, que saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, 

Assessores e demais presentes. Falou inicialmente sobre o mosquito borrachudo, ressaltando que em 

sua comunidade, de Morro Agudo a situação está crítica pelo enorme problema que está causando. 

Afirma que está impossível de combater, frisando a necessidade da aplicação do BTI com urgência. 

Solicitou verbalmente ao secretário de obras que faça melhorias na estrada próxima a casa do 

Senhor Paulão, frisa que ele necessidade de sair para fazer curativos, o mesmo está com dificuldade 

de se locomover pelas más condições que se encontra a estrada. Salientou a necessidade de 

melhorias na estrada dos gringos, frisando que existe a linha escolar no local, por problemas 

existentes está dificultando a passagem do veículo. Falou ainda sobre o evento que o sindicato esta 

promovendo frisando a importância da participação da população. Continuando concedeu cinco 

minutos para as comunicações dos Líderes de Bancada: Nada há constar. Comunicação do 

Presidente: Convidou os Vereadores eleitos para uma reunião que tratará de assuntos referentes à 

posse. Em seguida o Presidente deu por encerrada a trigésima oitava Reunião Ordinária do ano de 

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

 

 

_____________________________ 

 

 

_____________________________ 

 

Cláudio Luis Sanna Eduardo Nogy da Silva 
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_____________________________ 

 

 

 

_____________________________ 

 

Edílson Fraga da Silva Fabiano Santos da Silva 

 

 

 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

 

Josênio Fernandes Luiz Presente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

 

                            Omar Moro 

 

______________________________ 

Nestor Machado dos Santos 

______________________________ 

Ricardo Nunes Rolim 


