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ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

Data: 12 de setembro 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 vigésima 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: Correspondência Recebida, a qual “convida para participar dos festejos da Semana 

Farroupilha”, de autoria do CTG Sentinela dos Sinos; Ofício n° 311/2016, o qual “encaminha lei”, 

de autoria do Poder Executivo Municipal; Pedido de Providência n° 089/2016, o qual “solicita que 

seja feito calçadas em frente às fábricas de calçados na localidade de Rio dos Sinos, na propriedade 

do Sr. Sidnei Amaral ou cobrar que o próprio proprietário o faça. Também dois abrigos de ônibus, 

sendo um deles na frente do Atelier do Sr. Sérgio e outra entre a Farmácia Gaúcha e o atelier”, de 

autoria do Vereador Fabiano Santos da Silva; Pedido de Providência n° 090/2016, o qual “solicita a 

construção de um quebra-mola em frente à loja Temper’s Móveis e o antigo mercado do Sr. Flávio 

Moro”, de autoria do Vereador Fabiano Santos da Silva; Pedido de Providência n° 091/2016, o qual 

“solicita pintura de quebra-molas e faixa de segurança próximo à escola Mundo Encantado I na 

localidade de Rio dos Sinos”, de autoria do Vereador Josênio Fernandes. 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. Exmo. Sr. Fabiano Santos da Silva; 

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

comentou sobre os pedidos de providências que vêm fazendo e pediu para que retirasse o que 

solicita limpeza da calçada, pois estaria sendo feito e solicitou ainda que o outro fosse feito 

semanalmente. Exmo. Sr. Josênio Fernandes; que saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, 

Assessores e demais presentes. Comentou sobre o pedido de providência em frente à creche da 
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localidade de Rio dos Sinos onde solicita que seja pintado, pois o mesmo não tem identificação e as 

pessoas que visitam o município reclamam, pois não conhecem a existência dos mesmos. Nada 

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

da Ordem do Dia: Projeto de lei n° 069/2016, o qual “INSTITUI REDE DE REFERÊNCIA 

CADASTRAL MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, de autoria do Poder Executivo 

Municipal, colocado em discussão bem como em votação, sendo assim aprovado por todos os 

Vereadores presentes. Nada mais há constar. De imediato o Excelentíssimo, Senhor Presidente 

prosseguiu com o protocolo, colocando a palavra à disposição dos Excelentíssimos Edis para 

manifestarem suas Explicações Pessoais: Exmo. Sr. Omar Moro; que saudou a Mesa Diretora, 

colegas Vereadores, Assessores e demais presentes. Comentou a respeito dos pedidos de 

providência, frisando que nem todos a administração municipal consegue atender. Salienta que 

sempre faz para obter melhorias no município. Momento em que o Exmo. Sr. Josênio Fernandes 

solicita a aparte e fala que a visão do quebra molas do Rio dos Sinos está bastante precária. 

Retomando a palavra o Exmo. Sr. Omar Moro, disse que a faixa de pedestre também se encontra 

sem tinta. Disse ainda que são coisas de pouco custo e fáceis de fazer e não são realizadas. Lembrou 

ainda, do pedido que fez para a construção de refúgios de ônibus e dos dois quebra molas no centro 

do município. Momento em que o Exmo. Sr. Fabiano Santos da Silva solicita a aparte e fala que 

foi cobrado pelos professores da Escola Marçal Ramos, pois segundo o Vereador quase aconteceu 

um acidente com um aluno. Retomando a palavra o Exmo. Sr. Omar Moro, disse que seria de 

suma importância que a administração municipal atendesse a essa solicitação. Exmo. Sr. Ricardo 

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

Comentou também sobre a questão dos quebra molas, dizendo que foi solicitado em frente ao 

Sindicato Rural, onde acontece a feira do agricultor. Disse ainda que tudo seria há longo prazo e 

acredita que de pouco a pouco todos os pedidos serão atendidos. Continuando concedeu cinco 

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

Presidente: Nada há constar. Em seguida o Presidente deu por encerrada a vigésima nona 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 


