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ATA DA 34ª SESSÃO ORDINÁRIA 

 

 

Data: 19 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 terceira 

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: Ofício n° 83/2015, o qual “solicita cedência do Plenário da Câmara Municipal 

de Vereadores para realização de curso de capacitação em dicção e oratória, nos dias 31 de outubro, 

07 e 14 de novembro”, de autoria da Fundação Ulysses Guimarães – Filial Rio Grande do Sul; 

Ofício Mensagem n° 41/2015, o qual “encaminha projeto de lei para apreciação e votação”, de 

autoria do Poder Executivo Municipal; Ofício Circular DCF n° 42/2015, o qual “comunica a 

inidoneidade na empresa JBM Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda”, de autoria do TCE-RS; 

Pedido de Providência n° 081/2015, 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° 082/2015, o qual “solicita reparos na estrada do Espigão do Caraá e Morro da 

Limeira”, de autoria do Vereador Nestor Machado dos Santos; Moção de Pesar n° 011/2015, a qual 

“encaminha Voto de Profundo Pesar”, de autoria de todos os Vereadores; Moção de Pesar n° 

012/2015, a qual “encaminha voto de Profundo Pesar”, de autoria de todos os Vereadores; Moção 

de Pesar n° 013/2015 a qual “encaminha voto de Profundo Pesar”, de autoria de todos os 

Vereadores; Moção de Pesar n° 014/2015 a qual “encaminha voto de Profundo Pesar”, de autoria de 

todos os Vereadores; Projeto de Lei n° 069/2015, 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. Nada mais a constar no Expediente do Dia, de 
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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° 068/2015, o qual “DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A 

ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO ECONÔNICO –

FINANCEIRO DE 2016, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, de autoria do Poder Executivo 

Municipal, com parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, 

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

de Lei n° 069/2015, 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, colocado 

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

n°011/2015, a qual “ENCAMINHA VOTO DE PROFUNDO PESAR AOS FAMILIARES DO SR. 

MAURICIO MISSEL DA SILVA”, de autoria de todos os Vereadores; Moção de Pesar n° 

012/2015, a qual “ENCAMINHA VOTO DE PROFUNDO PESAR AOS FAMILIARES DO SR. 

GALDINO GOMES RIBEIRO”, de autoria de todos os Vereadores; Moção de Pesar n°013/2015, a 

qual “ENCAMINHA VOTO DE PROFUNDO PESAR AOS FAMILIARES DA SRA. DELI 

ROCHA DOS SANTOS”, de autoria de todos os Vereadores; Moção de Pesar n°014/2015, a qual 

“ENCAMINHA VOTO DE PROFUNDO PESAR AOS FAMILIARES DO SR. JOÃO BATISTA 

DA SILVEIRA”, de autoria de todos os Vereadores. Retornando aos trabalhos, o Excelentíssimo 

Senhor Presidente concedeu dez minutos para cada Vereador para se manifestar no período 

destinado às Explicações Pessoais: Exmo. Sr. Edílson Fraga da Silva; que saudou a Mesa 

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

desastres acontecidos no município onde muitas famílias ficaram desabrigadas com o destelhamento 

de suas casas devido à chuva de granizo. Parabenizou a Defesa Civil do município citando o 

excelente atendimento realizado aos munícipes que precisavam de ajuda. Frisou a importância das 

ajudas de todos e contou que felizmente na sua comunidade não aconteceu nada. Colocou-se ainda, 

há disposição para ajudar. Exmo. Sr. Ricardo Nunes Rolim; que saudou a Mesa Diretora, colegas 

Vereadores, Assessores e demais presentes. Comentou sobre a catástrofe ambiental que atingiu o 

município, frisando que houve muitas famílias desabrigadas e sem condições para refazerem suas 

casas. Parabenizou a Defesa Civil que se disponibilizou em tempo integral para ajudar e agradece a 

todos que ajudaram a arrecadar mantimentos, roupas e roupas de cama para as famílias 

desabrigadas. Frisa ainda as muitas doações que vieram de outros municípios. Deixa a conta da 
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Defesa Civil para quem puder e quiser efetuar alguma ajuda para reconstruir o telhado da casa dos 

desabrigados. Exmo. Sr. João Luis da Cunha; que saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, 

Assessores e demais presentes. Comentou também sobre a chuva de granizo no município. Conta 

que a vinte e cinco anos não acontecia algo parecido no município. Disse que um amigo que faz 

parte de um grupo de trilheiros teria lhe procurado para oferecer ajuda as famílias desabrigadas. 

Disse ainda que tem vontade de fazer uma Sessão Solene ou algo semelhante para agradecer a todos 

os que colaboram com essas famílias. Salientou o trabalho voluntário da Defesa Civil, agradecendo. 

Frisou ainda que seria a hora de trabalhar pela prevenção. Agradeceu a todos que de alguma forma 

ajudaram as famílias desabrigadas. Exmo. Sr. Omar Moro; que saudou a Mesa Diretora, colegas 

Vereadores, Assessores e demais presentes. Passou inicialmente o numero da conta bancária da 

Defesa Civil para quem quisesse doar algum valor aos desabrigados do município. Conta ainda à 

situação de outros municípios que também passam pela mesma situação. Agradece a Defesa Civil 

pelo trabalho. Conta que recebeu do amigo Chico mecânico, algumas cestas básicas e distribuiu. 

Citou os nomes das pessoas beneficiadas. Comentou sobre os votos de pesares. Exmo. Sr. Cláudio 

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

Inicialmente falou dos desastres do município. Agradeceu as pessoas da sua localidade por ter 

ajudado a todos que necessitavam. Citou a ajuda dos Trilheiros dos Ventos, que segundo o Vereador 

além das doações ajudaram a telhar casas. Pediu a manutenção de dois bueiros à administração 

municipal. Exmo. Sr. Fabiano Santos da Silva; que saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, 

Assessores e demais presentes. Agradeceu a Defesa Civil do município e a madeireira Madesinos 

que segundo o Vereador entrou em localidades vendendo telhas e lonas pelo preço normal. Frisou 

que outras madeireiras aumentaram o preço dos produtos. Exmo. Sr. Nestor Machado dos Santos; 

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

inicialmente sobre os votos de pesar. Falou do seu pedido de providência, solicitando reparos. 

Também falou sobre o desastre causado no município. Disse que junto com o Ex prefeito Nei, 

arrecadaram colchões e demais roupas de cama. Citou o destelhamento da sua Casa. Agradeceu a 

atenção da Defesa Civil pelo ótimo trabalho. Comentou também que teve muitas perdas na 

agricultura do município. Lamentou a situação dos desabrigados. Exmo. Sr. Eduardo Nogy da 

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

Parabenizou a Defesa Civil e os Trilheiros dos Ventos, se disse agradecido a todos que ajudaram. 

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 
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encerrada a trigésima quarta Sessão Ordinária do ano de 2015. Nada mais a constar, eu Secretário, 

encerro a presente Ata. 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

Cláudio Luis Sanna Fabiano Santos da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

 

Josênio Fernandes Eduardo Nogy da Silva 

 

 

 

 

______________________________ 

Nestor Machado dos Santos 

 

 

 

 

_________________________ 

Ricardo Nunes Rolim 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

Edílson Fraga da Silva João Luis da Cunha 

 

______________________________  

Omar Moro Omar 


