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ATA DA 37ª SESSÃO ORDINÁRIA 

 

 

Data: 09 de novembro de 2015. 

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, João Luis da Cunha, Josênio Fernandes, Nestor Machado dos 

Santos, Omar Moro e Ricardo Nunes Rolim. Em primeiro momento o, Excelentíssimo, Senhor 

Presidente, solicitou ao Servidor que fizesse a leitura de um texto bíblico como na forma de 

costume. Prosseguindo, Excelentíssimo Senhor Presidente, colocou a Ata da trigésima sexta Sessão 

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: Conv. Circ./SE n° 139/2015, o qual “convoca para 6ª Reunião Ordinária de 

2015”, de autoria do Comitê Sinos – Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos 

Sinos; Ofício Circular GP n° 35/2015, o qual “informa que a partir do dia nove de novembro de dois 

mil e quinze, entrará em operação o módulo e-Comunicações para as Requisições de Documentos – 

RD, de autoria do TCE – Tribunal de Contas do Estado; Ofício Mensagem n° 42/2015, o qual 

“encaminha projetos de leis”, de autoria do Poder Executivo Municipal; Pedido de Providência n° 

093/2015, o qual “solicita reparos urgentes na estrada da Novidade no Município de Caraá”, de 

autoria do Vereador Nestor Machado dos Santos; Pedido de Providência n° 094/2015, o qual 

“solicita reparos urgentes na Rua Pedro Machado de Borba, (Rua da Padaria) na localidade de Rio 

dos Sinos”, de autoria do Vereador Nestor Machado dos Santos; Pedido de Providência n° 

095/2015, o qual “solicita patrolamento e ensaibramento nas estradas vicinais da Comunidade de 

Arroio Guimarães, de autoria do Vereador Edílson Fraga da Silva; Pedido de Providência n° 

096/2015, o qual “solicita manutenção de luminária próximo à residência do Sr. Firino, na 

localidade de Pedra Branca, de autoria do Vereador Eduardo Nogy da Silva; Pedido de Providência 

n° 097/2015, o qual “solicita manutenção de luminárias próximo a residência do Sr. Acemar, 

(Pinho), na localidade de Alto Pedra Branca; Pedido de Providência n° 098/2015, o qual “solicita 

troca de luminárias em frente ao cemitério da Comunidade de Arroio Guimarães”, de autoria do 
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Vereador Edílson Fraga da Silva; Moção de Pesar n° 016/2015, a qual “encaminha voto de profundo 

pesar”, de autoria de todos os Vereadores; Moção de Pesar n°017/2015, a qual “encaminha voto de 

profundo pesar”, de autoria de todos os Vereadores; Projeto de Lei n° 070/2015, o qual “ABRE 

CRÉDITO ESPECIAL NO ANEXO PREVISTO PELO ART 3° DA LEI 1.532/2014, DE 24 DE 

DEZEMBRO DE 2014”, de autoria do Poder Executivo Municipal; Projeto de Lei n° 071/2015, o 

qual “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVENIO COM OS 

MUNICIPIOS LIMITROFES AO MUNICIPIO DE CARAÁ”, de autoria do Poder Executivo 

Municipal; Projeto de Lei n° 072/2015, o qual “ALTERA O PADRÃO DA CATEGORIA 

FUNCIONAL DO CARGO EM COMISSÃO DE TÉCNICO CONTÁBIL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”, de autoria do Poder Legislativo Municipal; Projeto de Lei n° 073/2015, o qual 

“ALTERA O ANEXO DO DECRETO LEGISLATIVO N° 02/1998 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Nada mais a constar no Expediente 

do Dia, de imediato o Exmo. Senhor Presidente prosseguiu com o protocolo, colocando a palavra à 

disposição dos Excelentíssimos Edis. Não houve manifestações. Prosseguindo o, Excelentíssimo, 

Senhor Presidente suspendeu a reunião por cinco minutos para formação da Ordem do Dia: Projeto 

de Lei n° 070/2015, o qual “ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO ANEXO PREVISTO PELO AT 3° 

DA LEI 1.532/2014, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2014”, de autoria do Poder Executivo Municipal, 

sendo encaminhado para a Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Projeto 

de Lei n° 071/2015, o qual “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR 

CONVENIO COM OS MUNICIPIOS LIMITROFES AO MUNICIPIO DE CARAÁ”, de autoria do 

Poder Executivo Municipal, sendo encaminhado a Comissão de Constituição, Justiça, Educação, 

Saúde, Ação Social e Meio Ambiente; Projeto de Lei n° 073/2015, o qual “ALTERA O ANEXO 

DO DECRETO LEGISLATIVO N° 02/1998 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, de autoria do 

Poder Legislativo Municipal, colocado em discussão e votação, sendo assim aprovado por todos os 

Vereadores presentes; Projeto de Lei n° 072/2015, o qual “ALTERA O PADRÃO DA 

CATEGORIA FUNCIONAL DO CARGO EM COMISSÃO DE TÉCNICO CONTÁBIL E DÁ 

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

votação, sendo assim aprovado por todos os Vereadores presentes; Moção de Pesar n° 016/2015, a 

qual “encaminha Voto de Profundo Pesar”, de autoria de todos os Vereadores; colocado em 

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

017/2015, a qual “encaminha Voto de Profundo Pesar”, de autoria de todos os Vereadores, colocado 

em discussão e votação, sendo assim aprovado por todos os Vereadores presentes. Retornando aos 
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trabalhos, o Excelentíssimo Senhor Presidente concedeu dez minutos para cada Vereador para se 

manifestar no período destinado às Explicações Pessoais: Exmo. Sr. Cláudio Luis Sanna; que 

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

inicialmente sobre um pedido de providência que teria feito para arrumar uma ponte na Localidade 

de Linha Padre Vieira e explica a situação caótica do local. Contou que esteve uma moradora 

pedindo uma reunião, pois a administração municipal não atende aos seus pedidos. Falou ainda 

sobre outros pedidos que também não teriam sido atendido. Continuando o Vereador falou sobre o 

projeto o qual firma convênio com os municípios limítrofes ao município de Caraá. Exmo. Sr. 

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

presentes. Comentou inicialmente que um motorista do ônibus da secretaria de educação municipal, 

teria pedido reparos urgentes na estrada da Grota e próximo a residência do Sr. Podalírio e frisa a 

grande possibilidade de acidentes. Seguindo comentou sobre os altos preços das verduras vendidas 

no Sindicato Rural citando a diferença de outros locais. Exmo. Sr. Edílson Fraga da Silva; que 

saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes. Em primeiro momento 

fez um convite para um bingo em prol da Criança Caraense e pede a presença de todos os colegas 

Vereadores. Comentou em seguida sobre seus pedidos de providências e explica que estaria a tempo 

sem que secretaria de obras mandasse uma máquina até o local para manutenções. Convidou para a 

festa da sua comunidade no próximo dia quinze do corrente mês. Falou sobre as pontes que estão 

com muitos problemas no município. Frisou ainda que o papel do Vereador é cobrar esses serviços 

do Executivo. Falou da importância do projeto que firma convênio com os municípios limítrofes. 

Exmo. Sr. Ricardo Nunes Rolim; que saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e 

demais presentes. Comentou inicialmente sobre projeto que firma convênio com os municípios 

limítrofes. Disse que já teria um convênio com esses municípios limítrofes ao Caraá. Sobre a 

contratação para um técnico contábil disse ser muito interessante. Comentou ainda sobre o valor de 

cinco mil reais que seria um repasse da Casa para a Escola Carlos Gomes para uso no grupo de 

Taekwondo. Seguindo comentou sobre o mosquito borrachudo, dizendo que estão atacando muito. 

Disse ainda que foi aplicado o BTI em todo o município e que teria diminuído. Falou sobre os votos 

de profundo pesar lamentando. Sobre o discurso do colega Vereador Fabiano disse que quando se 

vai comprar alguma coisa pode se fazer uma pesquisa de mercado e explica que no Sindicato seria 

mais caro porque a compra é em pequena quantidade. Frisou ainda o quanto o Sindicato Rural ajuda 

a população e cita as diversas atuações do mesmo. Exmo. Sr. Nestor Machado dos Santos; que 

saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes. Comentou 
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inicialmente sobre os votos de profundo pesar, expressando seus sentimentos às famílias. Seguiu 

falando sobre os pedidos de providência que teria feito, salientando o caos que se encontra as duas 

estradas citadas. Contou ainda sobre a cobrança que sofre nas ruas com tanta reclamação das 

pessoas. E disse que espera que a administração municipal tome providências. Falou também sobre 

a ponte do Kiko, que segundo o Vereador está bastante perigosa para os caminhões que por ali 

passam. Prosseguindo falou sobre a contratação de um técnico contábil, frisando que não seria 

necessário um profissional somente pra Câmara. Salienta ainda a conversa que teriam tido com o 

Prefeito e o acerto que foi feito para que o técnico contábil do Poder Executivo prestasse serviços 

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

Assessores e demais presentes. Comentou sobre um serviço de alargamento citado pelo colega 

Vereador Edílson, dizendo que não seria verdade. Segundo o Vereador as estradas estão em péssimo 

estado e cita diversas localidades. Momento em que o Exmo. Sr. Edílson Fraga da Silva pede a 

parte e disse que foi claro quando disse que teria sido feito um belo trabalho na estrada principal no 

morro na sua localidade, que abriram e envaletaram, como foi colocado no pedido de providência e 

não em todo o município. Exmo. Sr. Ricardo Nunes Rolim também pede a parte e comenta sobre 

as diversas chuvas recentes no município. Retomando a palavra o Exmo. Sr. Eduardo Nogy da 

Silva; disse que o colega Vereador Edílson não foi claro. Prosseguindo foi concedido o espaço para 

comunicação dos Líderes de Bancada: Não houve manifestação. Comunicação do Presidente: 

Nada há constar. Em seguida o Presidente deu por encerrada a trigésima sétima Sessão Ordinária do 

ano de 2015. Nada mais a constar, eu Secretário, encerro a presente Ata. 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

Cláudio Luis Sanna Fabiano Santos da Silva 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

Edílson Fraga da Silva João Luis da Cunha 
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_____________________________ _____________________________ 

 

Josênio Fernandes Eduardo Nogy da Silva 

 

 

 

 

______________________________ 

Nestor Machado dos Santos 

 

 

 

 

_________________________ 

Ricardo Nunes Rolim 

 

______________________________  

Omar Moro Omar 


