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ATA DA 33ª SESSÃO ORDINÁRIA 

 

 

Data: 13 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 segunda 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 o 17° Simpósio de Gestão Pública Municipal, 

de autoria da Capacitar e Conhecimento; Ofício n° 366/2015, o qual “convida para participar de 

Audiência Pública que trata do Orçamento Municipal para o ano de 2016”, de autoria do Poder 

Executivo Municipal; Ofício n° 361/2015, o qual “envia Leis Municipais sancionadas e aprovadas”, 

de autoria do Poder Executivo Municipal; Ofício n° 36/2015, o qual “solicita espaço da Casa 

Legislativa para reunião dos Secretários de Educação do Litoral Norte”, de autoria da Secretaria de 

Educação Municipal; Ofício n° 362/2015, o qual “solicita espaço da Câmara de Vereadores para 

Reunião de Prefeitos do Litoral Norte”, de autoria do Poder Executivo; Ofício n° 363/2015, o qual 

“convida a participar da Reunião dos Prefeitos do Litoral Norte e participar da Abertura Oficial da 

15ª Festcana”, de autoria do Poder Executivo; Ofício n° 371/2015, o qual “convida para reunião 

referente ao repasse do calculo atuarial e questão contábil”, de autoria do Poder Executivo 

Municipal; Conv. Circ./SE n° 131/2015 o qual “convoca para a 5ª Reunião Extraordinária de 2015”, 

de autoria do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos – COMITESINOS; 

Ofício Circular DCF n° 40/2015, o qual “encaminha cópia de documentação encaminhada pela 3ª 

Vara Cível de Comarca de Novo Hamburgo, referente ao Processo n° 019/1.09.0015392-0, no qual 

foi proferida decisão versando sobre proibição de contratar com o Poder Público”, de autoria do 

TCE/RS - Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul – TCE-RS; Ofício Circular DCF n° 41/2015, o 
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qual “informa modo como deve ser enviada documentação referente a processo eletrônico”, de 

autoria do TCE/RS – Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul; Ofício Circular GP n° 31/2015, o 

qual “convida para Seminário Receita Pública: um olhar para boas práticas na arrecadação”, de 

autoria do TCE/RS – Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul; Pedido de Providência n° 

079/2015, o qual “solicita colocação de luminária na entrada do Beco do Japonês próximo à casa da 

falecida Sra. Edite Saltiél, no centro do município”, de autoria do Vereador Nestor Machado dos 

Santos; Pedido de Providência n° 080/2015, o qual “solicita reparos no bueiro e na lomba da 

Localidade de Alto Rio dos Sinos, após a entrada da Grota na estrada principal”, de autoria do 

Vereador Eduardo Nogy da Silva; Moção de Congratulação n° 005/2015, a qual “encaminha 

congratulações ao Sargento Luis Antônio da Silveira”, de autoria de todos os Vereadores; Projeto de 

Decreto Legislativo n° 004/2015 “DISPÕE SOBRE A BAIXA DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARAÁ”, de autoria da Mesa Diretora do Poder Legislativo; Projeto de 

Resolução n° 013/2015, o qual “ALTERA HORÁRIO DE EXPEDIENTE DA CÂMARA DE 

VEREADORES DE CARAÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, de autoria da Mesa Diretora. 

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. Não houve 

manifestações. Ordem do Dia: Projeto de  Decreto n° 004/2015, o qual “DISPÕE SOBRE A 

BAIXA DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÁ”, de autoria da 

Mesa Diretora, sendo assim aprovado por todos os Vereadores presentes; Projeto de Resolução n° 

013/2015, o qual “ALTERA HORÁRIO DE EXPEDIENTE DA CÂMARA DE VEREADORES 

DE CARAÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, de autoria da Mesa Diretora, sendo assim 

aprovado por todos os Vereadores presentes; Moção de Congratulação n° 005/2015 a qual 

“ENCAMINHA VOTO DE CONGRATULAÇÃO AO SARGENTO DA LUIS ANTÔNIO DA 

SILVEIRA QUE PASSOU PARA INATIVIDADE DA BRIGADA MILITAR”, de autoria de todos 

os Vereadores, 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. Comentou inicialmente sobre o 

projeto de taekwondo da Escola Carlos Gomes parabenizando. Em nome do Sr. José Junior 

agradeceu a presença e o espaço da Casa para o Evento Encontro de Mulheres da Regional Sinos 

Serra. Prosseguindo comentou que o Sindicato Rural irá fazer um almoço para os sócios no sábado 

da Festcana e citou as demais programações. Disse que assistiu a uma reportagem sobre o Coliseu 
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na Itália e contou a história salientando a liberdade de expressão. Frisou ainda que muitas das 

pessoas não estariam sabendo usar essa liberdade e disse ter trazido essa história para a Casa para 

todos poderem refletir. Exmo. Sr. João Luis da Cunha; que saudou a Mesa Diretora, colegas 

Vereadores, Assessores e demais presentes. Comentou sobre o projeto de taekwondo da Escola 

Carlos Gomes. Comentou também sobre a história contada pelo colega Vereador Ricardo. Enfatizou 

o mês Outubro Rosa salientando o quanto as mulheres se cuidam mais que os homens. Citou 

também do Novembro Azul. O Vereador comentou ainda sobre seu estado de saúde afirmando que 

durante muito tempo cuidou mais da saúde de outras pessoas deixando a sua de lado. Exmo. Sr. 

Josênio Fernandes; que saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais 

presentes. Comentou inicialmente sobre o Projeto da escola Carlos Gomes dizendo ser um defensor 

do esporte. Falou sobre a luta contra as drogas na juventude frisando que o esporte não deixe com 

que os mesmos se viciam. Exmo. Sr. Omar Moro; que saudou a Mesa Diretora, colegas 

Vereadores, Assessores e demais presentes. Inicialmente fez um voto de pesar pelo falecimento do 

Sr. João e do Sr. Mauricio Missel da Silva, ambos ocorridos recentemente para ser oficializado na 

próxima sessão. Parabenizou a todas as crianças pela passagem do dia da criança e citou a Santa 

Nossa Senhora Aparecida. Comentou sobre o mosquito borrachudo dizendo que estaria em bastante 

quantidade no município. Frisou que seria de grande valia a administração fazer uma licitação para 

uma maior compra do BTI para distribuir nas localidades. Parabenizou a comunidade de Rio dos 

Sinos pela maravilhosa festa ocorrida no ultimo final de semana. Falou sobre o projeto taekwondo 

parabenizando e se colocando a disposição. Contou ainda o Vereador, a história de superação da 

Sra. Inês Terezinha de Fraga Lopes que teria perdido a visão e feito muitos procedimentos médicos 

mais foi às promessas e novenas feita por ela a Santa Luzia que a devolveram a visão por completo. 

Salientou ainda ter sido um milagre e disse admirar a fé da Sra. Inês. Disse ainda deixar exposto o 

exemplo de fé. Exmo. Sr. Cláudio Luis Sanna; que saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, 

Assessores e demais presentes. Comentou inicialmente que está sempre disposto a ajudar quando o 

assunto for os jovens e os esportes. Comentou sobre o bingo beneficente para o pequeno Miguel, o 

qual foi desenganado pelos médicos e segundo o Vereador o menino também merecia receber um 

milagre. Conta ainda milagres recebidos em sua família. Exmo. Sr. Edílson Fraga da Silva; que 

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

contados pelos colegas Vereadores Omar e Cláudio. Exmo. Sr. Nestor Machado dos Santos; que 

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

projeto da escola Carlos Gomes. Falou em seguida do seu pedido de providência. Sobre o bingo 
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beneficente para o pequeno Miguel disse ter ficado emocionado. Contou as necessidades da criança. 

Em seguida comentou sobre o relato do colega Vereador Omar afirmando que acredita somente em 

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

Assessores e demais presentes. Parabenizou a escola Carlos Gomes pelo projeto taekwondo citando 

a importância. Fez um pedido de providência verbalmente para passar na próxima sessão frisando 

que já estaria fazendo semanalmente a mesma solicitação sem ser atendido. Comentou também 

sobre o pedido de providência feito na semana anterior e solicita reparos a administração municipal. 

Líderes de Bancada: Não houve manifestação. Comunicação do Presidente: Nada há constar. Em 

seguida o Presidente deu por encerrada a trigésima terceira 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

Edílson Fraga da Silva João Luis da Cunha 
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______________________________ 

Nestor Machado dos Santos 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Ricardo Nunes Rolim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________  

Omar Moro Omar 


