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ATA DA 35ª SESSÃO ORDINÁRIA 

 

 

Data: 26 de Outubro 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 quarta 

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 “convida para Audiência Pública para 

debater sobre as condições da Defesa Civil diante das Catástrofes”, de autoria da Comissão de 

Assuntos Municipais; Ofício n° 37/2015, o qual “solicita o espaço da Casa Legislativa para reunião 

dos Secretários de Educação do Litoral Norte”, de autoria da Secretaria Municipal de Educação de 

Caraá; Ofício n° 375/2015, o qual “encaminha Leis Municipais”, de autoria do Poder Executivo 

Municipal; Pedido de Providência n° 083/2015, 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° 084/2015, 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° 085/2015, o qual “solicita 

reparos na ponte na localidade de Linha Padre Vieira, próximo à residência do Sr. Agostinho 

Calleti”, de autoria do Vereador Eduardo Nogy da Silva; Pedido de Providência n° 086/2015, o qual 

“solicita reparos na Estrada Simão Belloli entre as propriedades do Senhor Alcides Menotti e da 

Senhora Lourdes Sanna”, de autoria do Vereador Cláudio Luis Sanna; Projeto de Resolução n° 

015/2015, o qual “TRANSFERE A DATA DE REALIZAÇÃO DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA”, 

de autoria da Mesa Diretora; Projeto de Resolução n° 016/2015, o qual “TRANSFERE A DATA 

DO FERIADO DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, de 
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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 

Resolução n° 015/2015, o qual “TRANSFERE A DATA DE REALIZAÇÃO DA 36ª REUNIÃO 

ORDINÁRIA”, de autoria do da Mesa Diretora, colocado em discussão e votação, sendo assim 

aprovado por todos os Vereadores presentes; Projeto de Resolução n° 016/2015, o qual 

“TRANSFERE A DATA DO FERIADO DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”, de autoria da Mesa Diretora, 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. Ricardo Nunes Rolim; que saudou a Mesa Diretora, colegas 

Vereadores, Assessores e demais presentes. Inicialmente fez um convite aos presente para participar 

de uma reunião com os feirantes do município. Frisou ainda que seria uma forma de incentivar os 

agricultores. Comentou sobre as estradas e bueiros que precisam de manutenção devido as 

frequentes chuvas no município. Exmo. Sr. Josênio Fernandes; que saudou a Mesa Diretora, 

colegas Vereadores, Assessores e demais presentes. Comentou inicialmente sobre uma moção que 

gostaria de fazer para a Prefeitura de Santo Antônio da Patrulha pedindo que arrumasse o trecho do 

Carvalho, da ponte até a divisa, pois segundo o Vereador patrolam somente até o Carvalho e seria 

necessário que fosse patrolado até a divisa do município. Sobre os esportes contou sobre o 

campeonato municipal elogiando os times. Frisou ter os ginásios lotados e jogos emocionantes. 

Agradeceu ainda a administração municipal pelo evento promovido com tanto sucesso. Exmo. Sr. 

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

Comentou inicialmente sobre um bueiro próximo a casa do Sr. Valdir que foi feito mais que a chuva 

acabou estragando por não ter ficado bem feito. Disse ainda ter sido um desperdício de mão de obra 

e material. Comentou ainda sobre a situação do calçamento da localidade de Rio dos Sinos que se 

estende até os dias atuais, sendo que foi uma obra licitada. Fez três pedidos de providência 

verbalmente. Exmo. Sr. Cláudio Luis Sanna; que saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, 

Assessores e demais presentes. Comentou inicialmente agradecendo ao Secretário de Agricultura, 

pois disponibilizou uma máquina para fazer um bueiro, pois a mesma já estava perto do local. 

Comentou ainda sobre os esportes e disse ser muito bom para os jovens. Questionou porque não 

teria o campeonato de futebol sete sendo que cada time paga a inscrição. Momento em que o Exmo. 
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Sr. Josênio Fernandes pede a parte e fala que não teria recurso disponível para fazer o 

campeonato, que os juízes cobram caro para apitar um jogo e explica os motivos de também não ter 

mais um diretor de esportes. Retomando a palavra o Exmo. Sr. Cláudio Luis Sanna disse que 

sabia que vinha um recurso para esportes, por esse motivo questionou. Comentou também sobre seu 

pedido de providência. Disse que gostaria de ser atendido. 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 quinta Sessão 

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

 

Cláudio Luis Sanna Fabiano Santos da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

 

Josênio Fernandes Eduardo Nogy da Silva 
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_____________________________ 

 

Edílson Fraga da Silva João Luis da Cunha 

 



Câmara Municipal de Vereadores 

Caraá – RS 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 
Av. Arno Von Saltiél, nº 190 - CEP 95515-000, Centro, Caraá/RS, Fone: (51) 3615 1315 e 3615 1041 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Nestor Machado dos Santos 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Ricardo Nunes Rolim 

 

______________________________  

Omar Moro Omar 


