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ATA DA 36ª SESSÃO ORDINÁRIA 

 

 

Data: 03 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 quinta 

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: Correspondência Recebida, a qual “solicita espaço do uso do plenário para 

audiência pública”, de autoria do PRB – Partido Republicano Brasileiro; Correspondência 

Recebida, a qual “convida para audiência pública para discutir A Criação de Regiões 

Metropolitanas e aglomerações Urbanas no Estado do Rio Grande do Sul”, de autoria da Comissão 

de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa; Correspondência Recebida, a qual “convida 

para o evento LicitaCon – Sistemas de Controle de Licitações e Contratos”, de autoria do TCE – 

Tribunal de Contas do Estado; Ofício n° 10/2015, o qual “solicita espaço de tribuna livre”, de 

autoria da Associação dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais da Regional Sindical do Vale do Rio 

Sinos/Serra; Ofício n° 401/2015, o qual “solicita que seja prorrogado o prazo para entrega do 

Projeto de Lei Orçamentário Anual dessa Municipalidade”, de autoria do Poder Executivo 

Municipal; Moção de Congratulação n° 006/2015, a qual “encaminha Voto de Congratulação aos 

Trilheiros dos Ventos”, de autoria de todos os Vereadores; Moção n° 015/2015, a qual “solicita 

reparos e manutenção na estrada que liga os municípios de Santo Antônio da Patrulha à Caraá”, de 

autoria de todos os Vereadores; Moção de Pesar n° 015/2015, a qual “encaminha voto de profundo 

pesar aos familiares da Srª Lilian da Silva Santos”, de autoria de todos os Vereadores; Pedido de 

Providência n° 087/2015, o qual “solicita colocação de hidrômetro em residências que ainda não 

possuem no Município”, de autoria do Vereador Omar Moro; Pedido de Providência n° 088/2015, o 
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qual “solicita construção de três bueiros na Travessa Paulina Nicete em substituição aos existentes 

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

Providência n° 089/2015, o qual “construção de três bueiros na Rua José Cardoso Ramos, na 

localidade de Rio dos Sinos”, de autoria do Vereador Omar Moro; Pedido de Providência n° 

090/2015, o qual “reparos urgentes nos trilhos e revisão no madeiramento de base na ponte na 

localidade de Alto Pedra Branca, próximo a residência do Sr. Edemir Lhul”, de autoria do Vereador 

Eduardo Nogy da Silva; Pedido de Providência n° 091/2015, o qual “solicita patrolamento e 

ensaibramento na estrada de Pedra Branca e Alto Pedra Branca”, de autoria do Vereador Eduardo 

Nogy da Silva; Pedido de Providência n° 092/2015, o qual “solicita manutenção na estrada próximo 

ao campo Santo Antônio na Localidade de Rio dos Sinos”, de autoria do Vereador Eduardo Nogy da 

Silva. Projeto de Decreto Legislativo n°006/2015, o qual “PRORROGA PRAZO PARA ENTREGA 

DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL”, de autoria da Mesa Diretora. 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 Decreto Legislativo n° 006/2015, o qual “PRORROGA 

PRAZO PARA ENTREGA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL”, de autoria da Mesa Diretora, 

colocado em discussão e votação, sendo assim aprovado por todos os Vereadores presentes; Moção 

n°015/2015, a qual “solicita ao Exmo. Sr. Paulo Bier, reparos e manutenção na estrada que liga os 

municípios de Santo Antônio da Patrulha à Caraá”, de autoria de todos os Vereadores, colocado em 

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

Congratulação n°006/2015, a qual “encaminha Voto de Congratulação aos Trilheiros dos Ventos”, 

de autoria de todos os Vereadores, colocado em discussão e votação, sendo assim aprovado por 

todos os Vereadores presentes; Moção de Pesar n°015/2015, 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 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 as péssimas condições que se 

encontram as estradas do município, citando a quantidade de pedras existentes. Salientou ainda que 

as máquinas não estão trabalhando, sendo que tiveram no município dias de bom tempo. Comentou 

ainda sobre o trator de esteira, se perguntando por onde estaria, pois não tem visto pelo município. 
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Concluiu seu relato expressando sua indignação. Exmo. Sr. Ricardo Nunes Rolim; que saudou a 

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

de pesar encaminhado aos familiares da Sra. Lilian citando a excelente pessoa e cantora que era. 

Sobre o dia de Finados, o Vereador disse ter refletido muito naquele dia. Com relação às estradas o 

Vereador disse que o ano foi complicado, com inúmeras chuvas fortes. Frisou também os 

agricultores que perderam bastante. Segundo o Vereador não será fácil colocar em ordem todas as 

estradas do município. Falou ainda, da moção encaminhada para a prefeitura de Santo Antônio da 

Patrulha. Comentou sobre a moção de congratulação para os Trilheiros do Vento, citando o bem que 

esse grupo, junto com a Devesa Civil fizeram ao município. Exmo. Sr. João Luis da Cunha; que 

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

inicialmente falando sobre o Novembro Azul que se caracteriza pela prevenção e combate ao câncer 

nos homens. Frisou a importância de fazer os exames e falou mais sobre o assunto. Comentou 

também sobre o voto de pesar encaminhado aos familiares da Sra. Lilian, salientando ainda que a 

homenagem deveria ser feito enquanto as pessoas estariam com vida. Continuando falou sobre o 

calçamento da localidade do Rio dos Sinos que começou a obra novamente mais que já teria parado 

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

Assessores e demais presentes. Comentou sobre o voto de pesar e o dia de Finados. Disse ter tido 

muito contato com a Sra. Lilian e disse sentir muito sua morte. Prosseguindo falou sobre a moção 

encaminhada ao Prefeito de Santo Antônio da Patrulha, explicando o caos que estaria à estrada. 

Segundo o Vereador sempre teriam que estar implorando para que esse trecho fosse arrumado. 

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

presentes. Comentou inicialmente sobre as máquinas da administração municipal disse não saber 

responder por onde estaria. Falou sobre o Novembro Azul. Prosseguindo comentou sobre seus 

pedidos de providências feitos verbalmente na sessão anterior e disse saber que a administração 

municipal não tem dinheiro para fazer os serviços agora, mais pede que assim que fosse possível, 

fosse realizado esses pedidos. Explica novamente os pedidos. Falou sobre o voto de pesar, voto de 

congratulação aos Trilheiros do Vento e a moção encaminhada ao Prefeito de Santo Antônio da 

Patrulha citando a importância das mesmas. Exmo. Sr. Eduardo Nogy da Silva; que saudou a 

Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes. Comentou inicialmente sobre as 

estradas e frisou a moção a Santo Antônio da Patrulha. Citou pontos críticos na estrada e algumas 

pontes das localidades de Alto Pedra Branca, Pedra Branca e Linha Padre Vieira. Falou sobre seu 

pedido de providência na localidade de Rio dos Sinos, no campo de futebol Santo  
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Antônio, onde segundo o Vereador já teriam caído duas motos no local. Pede providências a 

administração municipal. Frisou ainda que se teve uma semana de tempo estável e nada teria sido 

feito. Solicita mais atenção em relação aos fatos expostos. 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 sexta Sessão 

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