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ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

Data: 17 de outubro 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 terceira 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° 42/2016, o qual “encaminha para apreciação e votação projetos de leis”, 

de autoria do Poder Executivo Municipal; Ofício n° 350/2016 o qual “solicita prorrogação do prazo 

para encaminhamento do Projeto de Lei de Orçamento para o ano de 2017”, de autoria do Poder 

Executivo Municipal; Requerimento n° 012/2016, o qual “solicita informações discriminadas 

quanto à aquisição de passagens escolares da Empresa Sudeste, a partir do mês de março até 

outubro do corrente ano”, de autoria da Bancada do PMDB; Moção de Congratulação n° 003/2016, 

o qual “encaminha moção de congratulação pelas bodas de platina do casal Luis Petró e Angelina 

Petró”, de autoria de todos os Vereadores; Projeto de Lei n° 087/2016, o qual “ABRE CRÉDITO 

ESPECIAL NO ANEXO PREVISTO PELO ART 4º INCISO IV DA LEI N° 1.613/2015, DE 23 

DE DEZEMBRO DE 2015”, de autoria do Poder Executivo Municipal; Projeto de Lei n° 088/2016, 

o qual “ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO ANEXO PREVISTO PELO ART. 4° INCISO IV DA 

LEI 1.613/2015, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015”, de autoria do Poder Executivo Municipal. 

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. Nada há 

constar. Prosseguindo o, Excelentíssimo, Senhor Presidente suspendeu a reunião por cinco minutos 

para a formação da Ordem do Dia: Projeto de Lei n° 087/2016, o qual “ABRE CRÉDITO 

ESPECIAL NO ANEXO PREVISTO PELO ART 4º INCISO IV DA LEI N° 1.613/2015, DE 23 

DE DEZEMBRO DE 2015”, de autoria do Poder Executivo Municipal, colocado em discussão 
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sendo aprovado por acordo de lideranças; Projeto de Lei n° 088/2016, o qual “ABRE CRÉDITO 

ESPECIAL NO ANEXO PREVISTO PELO ART. 4° INCISO IV DA LEI 1.613/2015, DE 23 DE 

DEZEMBRO DE 2015”, de autoria do Poder Executivo Municipal, colocado em discussão sendo 

aprovado por acordo de lideranças; Requerimento n° 012/2016, o qual “solicita informações 

discriminadas quanto à aquisição de passagens escolares da Empresa Sudeste, a partir do mês de 

março até outubro do corrente ano”, de autoria da Bancada do PMDB, colocada em discussão bem 

como em votação, sendo assim aprovado por todos os Vereadores presentes; Moção de 

Congratulação n° 003/2016, o qual “encaminha moção de congratulação pelas bodas de platina do 

casal Luis Petró e Angelina Petró”, de autoria de todos os Vereadores, colocada em discussão bem 

como em votação, sendo assim aprovado por todos os Vereadores presentes. 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. Comentou 

inicialmente sobre os projetos de lei, dizendo que os recursos foram do Ministério das Cidades e 

falando da importância dessas pavimentações. Seguindo falou do acesso asfáltico e disse que espera 

que se concretize a obra. Afirma ainda que até a ponte do Arroio do Carvalho irá se realizar. Contou 

ainda a dificuldade das pessoas que moram naquele trecho devido a grande quantidade de poeira. 

Prosseguindo falou sobre uma cerimônia que participou no Sindicato Rural e que teriam distribuído 

sementes de hortaliças para aproximadamente quarenta produtores. Frisou a importância do projeto 

e agradeceu as parcerias envolvidas. Disse ainda que o Gerente do Banrisul teria lhe garantido que 

poderiam realizar outro projeto dessa importância. Exmo. Sr. Luiz Presente; que saudou a Mesa 

Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes. Em primeiro momento falou da 

moção de congratulação, ao casal Luis e Angelina que comemoraram as bodas de platina. Frisou 

ainda o Vereador, que serve de exemplo para muitos outros casais. Exmo. Sr. Omar Moro; que 

saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes. Parabenizou ao colega 

Luiz por encaminhar a moção de congratulação e aos familiares do casal. Seguiu falando dos 

projetos de leis e da batalha para conseguir o asfalto para o município. Citou o crescimento das 

cidades de Rolante e Riozinho como exemplo. Comentou ainda sobre a quantidade do mosquito 

borrachudo na sua localidade e em todo o município, salientou que terá que falar com a 

administração municipal para tomar as devidas providências. Comentou ainda sobre um repasse 

antecipado da Câmara para o Executivo para o pagamento dos funcionários e segundo o Vereador, 

disse que escutou nas ruas que foi para fazer campanha eleitoral. Parabeniza o Presidente da Casa 
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pela iniciativa. Voltando ao assunto do asfalto, falou que a obra estaria saindo por que foi colocado 

na justiça por atestados de crianças com inalação devido a poeira. Exmo. Sr. Cláudio Luis Sanna; 

que saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes. Comentou sobre o 

repasse antecipado ao Poder Executivo e salienta que antecipou para ajudar as pessoas. Frisou ainda 

a crise do Estado. Seguiu falando dos projetos das sementes e disse ser de suma importância para os 

feirantes. Segundo o Vereador, todos os Edis teriam que sempre ter projetos e conta que para a 

próxima legislatura o mesmo já tem. Exclamou que deseja aumentar o recurso da agricultura para o 

próximo ano e fala da importância da união para fazer um trabalho com mais resultados. 

Continuando concedeu cinco minutos para as comunicações dos Líderes de Bancada: Nada há 

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

a trigésima quarta Reunião Ordinária do ano de 2016. Nada mais a constar, eu Secretário, encerro a 

presente Ata. 
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Cláudio Luis Sanna 

 

 

Eduardo Nogy da Silva 
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Edílson Fraga da Silva Fabiano Santos da Silva 
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Josênio Fernandes Luiz Presente 
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________________________ 

 

                            Omar Moro 

 

______________________________ 

Nestor Machado dos Santos 

______________________________ 

Ricardo Nunes Rolim 


