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ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

Data: 08 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 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 n° 44/2016, o qual “solicita o empréstimo das caixas de som”, de autoria da Escola 

Estadual de Ensino Médio Marçal Ramos; Pedido de Providência n° 075/2016, o qual “solicita 

reparos na estrada dos Farias”, de autoria do Vereador Luiz Presente; Pedido de Providência n° 

076/2016, o qual solicita “reparos na ponte pênsil, em frente à residência do Sr. Pedro Muniz, na 

localidade de Caraá Central”, de autoria do Vereador Luiz Presente; Pedido de Providência n° 

077/2016, o qual “solicita reparos no abrigo de ônibus em frente à Escola Municipal Eli Assunção 

dos Reis, na localidade de Sertão do Rio dos Sinos”, de autoria do Vereador Omar Moro; Moção de 

Pesar n° 014/2016, o qual “encaminha voto de pesar aos familiares da senhora Iracema Ferreira”, de 

autoria de todos os Vereadores; 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. Omar Moro; que saudou a Mesa Diretora, colegas 

Vereadores, Assessores e demais presentes. Inicialmente falou sobre o voto de profundo pesar aos 

familiares da Sra. Iracema Ferreira e expressa condolências. Seguindo comentou sobre seu pedido 

de providência que solicita reparos no abrigo de ônibus em frente à escola Eli Assunção dos Reis na 

localidade de Rio dos Sinos e disse esperar que a administração municipal tome as devidas 

providências o mais breve possível pois seria principalmente para uso das crianças. Prosseguindo o, 

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

do Dia: Projeto de Lei n° 065/2016, o qual “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A 
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PROCEDER A DESCENTRALIZAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA FIRMANDO 

CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES DAS COMUNIDADES DE ALTO 

CARAÁ, CARAÁ CENTRAL, RIO DO MEIO, ALTO RIO DO MEIO, MORRO AGUDO E 

SANGA FUNDA DISPONIBILIZANDO MAQUINÁRIO DA PATRULHA AGRICOLA E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, de autoria do Poder Executivo Municipal, colocado em discussão 

onde usou a palavra o Exmo. Sr. Ricardo Nunes Rolim, dizendo que a nova associação que foi 

criada para atender essas localidades citadas no projeto em discussão seria devido a grande demanda 

de serviços no município. Salienta que o agricultor irá se beneficiar e disse que quem fará os 

agendamentos dos serviços será a comissão da associação. Explica ainda que embora seja 

descentralizado a secretaria de agricultura sempre supervisionará. Frisou que o sonho para essas 

associações seria uma retro própria. Disse ser favorável ao projeto, em seguida colocado em votação 

sendo assim aprovado por todos os Vereadores presentes; Moção de Pesar n° 014/2016, a qual 

“encaminha Voto de Profundo Pesar aos familiares da Sra. Iracema Ferreira”, de autoria de todos os 

Vereadores, colocada em discussão bem como em votação, sendo assim aprovada 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. Luiz Presente; que saudou a Mesa Diretora, 

colegas Vereadores, Assessores e demais presentes. Comentou inicialmente sobre a dificuldade que 

se tem nas obras do município e cita em seguida a importância da descentralização do trator, pois o 

município seria quase todo agrícola. Prosseguiu falando dos pedidos de providências explicando a 

necessidade de cada solicitação. Comentou ainda sobre a estrada do Morro Agudo, pois segundo o 

Vereador a secretaria de obras municipal estaria fazendo um trabalho bonito. Exmo. Sr. Omar 

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

Inicialmente falou da barragem que estaria muito complicado o estado de conservação, frisando 

estar muito perigosa. Continuou contando que na Travessa José Cardoso Ramos, não tem como 

passar ônibus um pelo outro e em alguns casos até veículos pequenos. Conta ainda o péssimo estado 

de conservação da mesma. Seguiu comentando sobre seus pedidos de providências e disse que 

gostaria de ser atendido, pois é de muita utilidade para os munícipes. Falou da estrada que liga o 

Sertão do Rio dos Sinos com Evaristo, contando que o material já estaria no local e seria somente 

colocar, falou ainda que espera que a administração realize o serviço o mais breve possível. Exmo. 

Sr. Fabiano Santos da Silva; que saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e 

demais presentes. Solicitou que sejam feitos três pedidos de providência para a próxima sessão. 
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Concluindo, parabenizou o Sr. Marcos por sua formatura ocorrida recentemente. Exmo. Sr. Edílson 

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

Inicialmente comentou sobre o voto de profundo pesar. Seguindo solicitou um voto de profundo 

pesar aos familiares da Sra. Armandina e conta que há homenageou no título de Cidadã Caraense. 

Seguiu falando do projeto de lei para a associação dos agricultores. Disse que ficou contente com a 

aprovação do mesmo e que sempre será parceiro para ajudar os munícipes. Agradeceu pelas obras 

que estão sendo feita no município. Exmo. Sr. Cláudio Luis Sanna; que saudou a Mesa Diretora, 

colegas Vereadores, Assessores e demais presentes. Contou que visitou a sede do novo prédio da 

prefeitura e elogiou o trabalho. Seguindo falou da estrada que estaria quase concluída e sendo feito 

um bom trabalho. Sobre a associação o Vereador disse que deverá incentivar mais aos agricultores e 

trazer melhorias. Falou sobre a barragem citada anteriormente pelo Vereador Omar. Encerrou seu 

discurso dizendo que os pré-candidatos a Vereador seriam adversários políticos não inimigos e 

conta fatos que vêm acontecendo. 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 quarta Reunião Ordinária do ano de 2016. Nada mais a 

constar, eu Secretário, encerro a presente Ata. 

 

 

 

_____________________________ 

 

 

_____________________________ 

 

Cláudio Luis Sanna Eduardo Nogy da Silva 

 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

_____________________________ 

 

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 


