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ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

Data: 15 de agosto 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 quarta 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: Comunicado n° CM150909/2016, o qual “informa liberação de recursos financeiros destinados 

a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação”, de 

autoria do Ministério da Educação; Comunicado n° CM 114089/2016, o qual “informa liberação de 

recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação”, de autoria do Ministério da Educação; Comunicado n° 

CM114090/2016, o qual “informa liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução 

de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação”, de autoria do Ministério da 

Educação; Comunicado n° CM 114088/2016, o qual “informa liberação de recursos financeiros 

destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação”, de autoria do Ministério da Educação; Comunicado n° CM 114091/2016, o qual 

“informa liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação”, de autoria do Ministério da Educação; Ofício 

Mensagem n° 033/2016, o qual “encaminha projetos de lei para apreciação e votação”, de autoria do 

Poder Executivo Municipal; Ofício n° 273/2016, o qual “encaminha lei municipal”, de autoria do 

Poder Executivo Municipal; Ofício n° 262/2016, o qual “encaminha leis municipais”, de autoria do 

Poder Executivo Municipal; Ofício n° 266/2016, o qual “informa o solicitado no requerimento n° 

007/2016”, de autoria do Poder Executivo Municipal; Ofício n° 272/2016, o qual “informa o 

solicitado no requerimento n° 008/2016”, de autoria do Poder Executivo Municipal; Pedido de 
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Providência n° 078/2016, o qual “solicita colocação de material na estrada geral da localidade de 

Linha Padre Viera à cidade de Osório”, de autoria do Vereador Fabiano Santos da Silva; Pedido de 

Providência n° 079/2016, o qual “solicita reparos na frente da residência do Sr. Fiapo na localidade 

na localidade de Rio do Meio”, de autoria do Vereador Fabiano Santos da Silva; Pedido de 

Providência n° 080/2016, o qual “solicita patrolamento na estrada da localidade de Rio do Meio”, 

de autoria do Vereador Fabiano Santos da Silva; Moção de Pesar n° 015/2016, o qual “encaminha 

voto de profundo pesar aos familiares da Sra. Armandina Machado da Silva, de autoria de todos os 

Vereadores; Moção de Pesar n° 016/2016, a qual “encaminha voto de profundo pesar aos familiares 

do Sr. João Marcelino”, de autoria de todos os Vereadores; Requerimento n° 009/2016, o qual 

“solicita informações sobre a obra de pavimentação na Rua Salvador de Ávila”, de autoria do 

Vereador Eduardo Nogy da Silva; Projeto de Lei n° 066/2016, o qual “ABRE CRÉDITO 

SUPLEMENTAR NO ANEXO PREVISTO PELO ART 3º DA LEI 1.613/2015, DE 23 DE 

DEZEMBRO DE 2015”, de autoria do Poder Executivo Municipal; Projeto de Lei n° 067/2016, o 

qual “ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO ANEXO PREVISTO PELO ART 3º DA LEI 1.613, 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 formação da Ordem 

do Dia: Moção de Pesar n° 015/2016, o qual “encaminha voto de profundo pesar aos familiares da 

Sra. Armandina Machado da Silva, de autoria de todos os Vereadores, colocado em discussão bem 

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

016/2016, a qual “encaminha voto de profundo pesar aos familiares do Sr. João Marcelino”, de 

autoria de todos os Vereadores, colocado em discussão bem como em votação, sendo assim 

aprovado por todos os Vereadores presentes; Requerimento n° 009/2016, o qual “solicita 

informações sobre a obra de pavimentação na Rua Salvador de Ávila”, de autoria do Vereador 

Eduardo Nogy da Silva, colocado em discussão bem como em votação, sendo assim aprovado por 

todos os Vereadores presentes; Projeto de Lei n° 066/2016, o qual “ABRE CRÉDITO 

SUPLEMENTAR NO ANEXO PREVISTO PELO ART 3º DA LEI 1.613/2015, DE 23 DE 

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

como em votação, sendo assim aprovado por todos os Vereadores presentes;  Projeto de Lei n° 

067/2016, o qual “ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO ANEXO PREVISTO PELO ART 3º DA LEI 

1.613, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015”, de autoria do Poder Executivo Municipal, colocado em 
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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. Ricardo Nunes Rolim; que saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, 

Assessores e demais presentes. Inicialmente falou sobre os votos de profundo pesar. Frisou que 

perderam líderes dentro das comunidades nos últimos anos. Salientou ainda que as pessoas devem 

sempre deixar boas lembranças. Exmo. Sr. Omar Moro; que saudou a Mesa Diretora, colegas 

Vereadores, Assessores e demais presentes. Iniciou falando dos votos de profundo pesar e lamenta 

as perdas. Desejou feliz dia dos pais aos demais Edis. Desejou ainda boa sorte aos pré-candidatos a 

vereadores pois a campanha começaria no próximo dia. Exmo. Sr. Fabiano Santos da Silva; que 

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

amenizada que a secretaria de obras teria dado na estrada do Rio do Meio. Solicitou um pedido de 

informação à administração municipal sobre a cobertura da quadra poliesportiva da Escola 

Municipal Pedro José de Borba, segundo o Vereador, gostaria de saber se tem recurso ou não, de 

onde veio o recurso e porque não teriam concluído a obra. Seguindo contou “que em uma conversa 

entre amigos, um senhor contou que ao pedir para o motorista da prefeitura pedir para o secretário 

de obras colocar três caçambas de cascalho na entrada dele, porque ele não estava conseguindo mais 

entrar, aí o motorista disse posso, só que o senhor tem que arrumar dez votos para um candidato do 

PP, o cara é CC na prefeitura e motorista, só não falou o nome do candidato, só que tinha que 

arrumar dez votos para arrumar o que o cara precisava”, continuou falando que acha uma injustiça 

um funcionário se utilizar de uma máquina pública para pedir votos. Disse ser somente um 

desabafo. Solicitou novamente os pedidos de providências na frente das fábricas de calçados na 

localidade de Rio dos Sinos e disse que pode acontecer um acidente com a atual situação. Exmo. 

Sr. Edílson Fraga da Silva; que saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais 

presentes. Comentou sobre os votos de profundo pesar e frisou o câncer avançado que a Sra. 

Armandina teve. Continuou parabenizando o secretário de obras municipal por ter recolhido o lixo 

do morro dos Albani. Exmo. Sr. Cláudio Luis Sanna; que saudou a Mesa Diretora, colegas 

Vereadores, Assessores e demais presentes. Iniciou falando que não vendeu rifas da festa de São 

Roque mais convida todos os colegas para participar da festa do qual o mesmo é festeiro. Frisou que 

trabalhou bastante para arrumar tudo a tempo e agradeceu a boa vontade do prefeito em fazer 

reparos na estrada do Morro Agudo. Continuando concedeu cinco minutos para as comunicações 

dos Líderes de Bancada: Nada a constar. Comunicação do Presidente: Nada há constar. Em 
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seguida o Presidente deu por encerrada a vigésima quinta 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 
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______________________________ 

Nestor Machado dos Santos 

______________________________ 

Ricardo Nunes Rolim 


