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Votação do Projeto de Resolução n° 011/2016.    

 

 

ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

Data: 03 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 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: Correspondência Recebida a qual “convida para cerimônia festiva em celebração do 

Centenário da Igreja Católica de Rio dos Sinos”, de autoria da Comissão da Igreja Católica de Rio 

dos Sinos; Comunicado nº CM182070/2016, o qual “informa liberação de recursos financeiros”, de 

autoria do Ministério da Educação; Ofício n° 57/2016, o qual “encaminha resposta ao requerimento 

n° 011/2016”, de autoria do Poder Executivo Municipal; Ofício n° 337/2016, o qual “encaminha 

leis municipais”, de autoria do Poder Executivo Municipal; Pedido de Providência n° 100/2016, o 

qual “solicita reparos ou troca de abrigo de ônibus na localidade de Alto Rio dos Sinos, na entrada 

da Grota”, de autoria dos Vereadores Eduardo Nogy da Silva e Fabiano Santos da Silva; Pedido de 

Providência n° 101/2016, o qual "reparos nos trilhos da ponte na entrada da localidade de Vila 

Nova”, de autoria do Vereador Eduardo Nogy da Silva; Pedido de Providência n° 102/2016, o qual 

“colocação de luminária em frente à casa do Sr. Marcão na localidade de Morro dos dias”, de 

autoria do Vereador Eduardo Nogy da Silva. 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° 079/2016, o qual “DISPÕE SOBRE A GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO PÚBLICO 

MUNICIPAL DE CARAÁ/RS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, de autoria do Poder Executivo 

Municipal, colocado em discussão bem como em votação, sendo assim aprovado por todos os 
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Vereadores presentes. Nada mais a 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 o projeto de lei. Parabenizou aos candidatos eleitos 

e aos demais que participaram do pleito. Frisou ainda que foi uma eleição muito democrática. 

Agradeceu a todos que acreditaram no seu partido político. Exmo. Sr. Luiz Presente; que saudou a 

Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes. Parabenizou aos vereadores 

eleitos para a próxima legislatura. Salientou sobre a transparente da campanha que seu partido fez e 

agradeceu aos eleitores que lhe confiaram o voto. Exmo. Sr. Josênio Fernandes; que saudou a 

Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes. Comentou sobre a eleição 

parabenizando aos colegas eleitos e aos demais que colocaram o nome a disposição de seus 

partidos. Parabenizou ainda seu cunhado Aldo Tedesco que se elegeu na cidade de Gravataí. 

Salientou ainda que seria a primeira vez que teria mulheres na Casa. Parabenizou em especial a 

Sandra de Ávila pela sua conquista. Agradeceu ao Nei Pereira dos Santos pela excelente campanha 

para representar o Poder Executivo dizendo que sua votação foi bastante expressiva e muito boa 

para o município. Exmo. Sr. Eduardo Nogy da Silva; que saudou a Mesa Diretora, colegas 

Vereadores, Assessores e demais presentes. Parabenizou a todos os candidatos a vereador que 

conseguiram se eleger e deseja sucesso. Parabenizou também ao futuro prefeito Nei e vice-prefeito 

Edemir e disse que espera que consigam realizar todos os seus objetivos diante ao Poder Executivo. 

Frisou que mesmo ficando em segundo lugar na suplência somará muito com o grupo. Exmo. Sr. 

Omar Moro; que saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes. 

Iniciou seu discurso falando que a campanha foi muito democrática e agradece a todos os munícipes 

que foram as urnas depositar seu voto de confiança. Prosseguiu falando que seria a primeira eleição 

que colocou mulheres na Câmara de Vereadores. Parabeniza a todos que colocaram o nome a 

disposição. Parabenizou também ao Nei e o Edemir salientando que fizeram um belo trabalho a 

frente do Poder Executivo. Falou um pouco do trabalho do Nei e do Silvio, onde ambos já foram 

prefeitos no município. Exmo. Sr. Fabiano Santos da Silva; que saudou a Mesa Diretora, colegas 

Vereadores, Assessores e demais presentes. Agradeceu primeiramente aos seus eleitores e 

parabenizou os demais colegas que conseguiram se eleger, parabenizou ainda o Nei a o Edemir. 

Continuando, contou o Vereador que sofreu ameaças nos últimos dias. Conta ainda que seu nome 

foi mal falado na rua. Conta ainda que seu pai estaria internado desde a ultima quarta feira devido a 

um AVC. Despediu-se emocionado, dizendo que com a força da família teria conseguido se reeleger 
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para continuar trabalhando em prol do município. Exmo. Sr. Edílson Fraga da Silva; que saudou a 

Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes. Inicialmente comentou sobre o 

domingo de eleições e falou que foi uma campanha calma. Parabenizou em seguida aos Vereadores 

eleitos e demais que participaram. Disse ainda que não conseguiu a reeleição mais que está de 

cabeça erguida, pois sempre fez um trabalho transparente. Exmo. Sr. Nestor Machado dos Santos; 

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

todos os Vereadores que se elegeram e fala da campanha bonita que foi feita. Parabeniza ainda ao 

prefeito eleito e falou sobre as denuncias que teriam surgido no decorrer dessa caminhada mais 

afirma que a transparência venceu. Exmo. Sr. Cláudio Luis Sanna; que saudou a Mesa Diretora, 

colegas Vereadores, Assessores e demais presentes. Agradeceu inicialmente a Deus e disse que 

trabalhou de cabeça erguida e lamenta que o colega Luiz não ter se elegido. Frisou o Vereador que 

continuará fazendo seu trabalho com propostas, transparência e honestidade. Contou ainda que sente 

orgulho de ter conseguido sua reeleição através do seu trabalho. Continuando concedeu cinco 

minutos para as comunicações dos Líderes de Bancada: Exmo. Sr. Omar Moro; que saudou a 

Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes. Falou a respeito de um crime 

que aconteceu em Canoas e segue falando das denuncias que ocorreram na campanha. Falou sobre 

processos acontecidos na legislatura anterior. Afirma o Vereador ainda que existe esses processos 

na justiça. Exmo. Sr. Nestor Machado dos Santos; que saudou a Mesa Diretora, colegas 

Vereadores, Assessores e demais presentes. Disse ao colega Vereador que o mesmo entendeu mais. 

Frisa que com ficha suja não se pode concorrer e o acusado teria ganhado a eleição. Comunicação 

do Presidente: Nada há constar. Em seguida o Presidente deu por encerrada a trigésima segunda 

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 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

 

Josênio Fernandes Luiz Presente 
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                            Omar Moro 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Nestor Machado dos Santos 

______________________________ 

Ricardo Nunes Rolim 


