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ATA DA 32ª SESSÃO ORDINÁRIA 

 

 

Data: 05 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 primeira 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 a Cerimônia de Juramento à Bandeira”, de 

autoria da Junta de Serviço Militar de Caraá; Correspondência Recebida a qual “convida a participar 

de mais uma etapa do Diálogo Municipalista – Encontros Regionais”, de autoria da CNM – 

Confederação Nacional de Municípios; Ofício nº 69/15, o qual “convida vereadores para o encontro 

dos aposentados”, de autoria da Comissão de Aposentados da Regional Sinos Serra; Ofício 

Mensagem nº 40/2015, o qual “envia para apreciação e votação Projeto de Lei”, de autoria do Poder 

Executivo Municipal; Ofício nº 350/2015, o qual “envia Leis Municipais sancionadas e aprovadas”, 

de autoria do Poder Executivo Municipal; Ofício nº 09/2015, o qual “solicita tribuna livre”, de 

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

Sinos/Serra; Projeto de Resolução n° 012/2015 o qual “TRANSFERE A DATA DE REALIZAÇÃO 

DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA”, de autoria do Poder Legislativo; Projeto de Lei nº 068/2015, o 

qual “DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA 

PARA O EXERCÍCIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE 2016 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”, de autoria do Poder Executivo Municipal. 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. Exmo. Sr. Ricardo Nunes Rolim; que saudou a 

Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes. Comentou inicialmente sobre o 
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projeto de lei n° 068/2015 sobre a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, explicando sua 

finalidade. Ordem do Dia: Projeto de Lei nº 061/2015, o qual “ABRE CRÉDITO ESPECIAL”, 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 nº 062/2015, o qual “ABRE CRÉDITO ESPECIAL”, 

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 nº 066/2015, o qual “ABRE CRÉDITO ESPECIAL”, 

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 nº 068/2015, o qual “DISPÕE SOBRE AS 

DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 

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

Executivo Municipal, colocado em discussão e votação, sendo assim encaminhado para Comissão 

de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Retornando aos trabalhos, o Excelentíssimo 

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

destinado às Explicações Pessoais: Exmo. Sr. João Luis da Cunha; que saudou a Mesa Diretora, 

colegas Vereadores, Assessores e demais presentes. Comentou inicialmente sobre o calçamento do 

Rio dos Sinos, frisando que fazem três anos que aquela obra não se encaminha para a conclusão. 

Salienta ainda que a população necessita dessa obra, pois é um local de grande movimento. Contou 

que esteve juntamente com alguns colegas Vereadores e lideranças do município conversando com 

o Chefe da Casa Civil, Sr. Marcio Biolchi e com o Governador do Estado Sr. Ivo Sartori sobre a 

ligação asfáltica. Disse que voltou empolgado da reunião pela pessoa interessada que é o 

Governador, mais ciente de que não seria para esse ano o inicio da obra. Agradeceu ao Deputado 

Estadual Gabriel Souza por proporcionar esse encontro com o Governador. Exmo. Sr. Josênio 

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

Comentou inicialmente sobre a crise que o Estado vem enfrentando. Prosseguindo falou sobre o 

campeonato que estaria se encaminhando para a fase final, salientando estar muito bom. Convidou 

os colegas Vereadores e demais pessoas para prestigiar os próximos jogos. Exmo. Sr. Omar Moro; 

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

inicialmente sobre o uso da tribuna livre onde o Sr. José Junior se manifestou sobre os encontros 

dos Aposentados da Regional Sinos Serra. Parabenizou os colegas pela passagem do Dia do 
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Vereador, salientando a importância e compromisso que todos têm pelo município. Prosseguindo 

falou sobre a eleição para o Conselho Tutelar, parabenizou as doze pessoas que concorreram e as 

cinco que se elegeram. Frisou que espera que os novos membros façam um bom trabalho no 

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

Assessores e demais presentes. Comentou inicialmente sobre o bueiro do Rio do Meio que teria sido 

feito. Agradeceu a administração municipal. Falou sobre a situação da saibreira e do calçamento do 

Rio dos Sinos. Salientou ainda o Vereador que se orgulha do seu trabalho dentro do município 

sempre com muita transparência. Exmo. Sr. Fabiano Santos da Silva; que saudou a Mesa 

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

situação do bueiro da Localidade do Rio do Meio o qual finalmente teria sido feito e agradece a 

administração municipal. Prosseguindo agradeceu ao Deputado Federal Alceu Moreira pela 

disponibilização de emendas para o município a qual foi distribuída para diversas secretarias. 

Exmo. Sr. Edílson Fraga da Silva; que saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e 

demais presentes. Comentou inicialmente agradecendo o trabalho de limpeza de valetas que a 

administração municipal vem fazendo na sua localidade, Arroio Guimarães. Falou também sobre a 

situação da saibreira e explicou o porquê teria sido trancada. Parabenizou os colegas Vereadores 

pela passagem do Dia do Vereador e pela transparência que se tem na Casa. Parabenizou também os 

conselheiros eleitos. Prosseguindo falou sobre a reunião com o Governador, frisando a situação 

dramática do Estado. Exmo. Sr. Ricardo Nunes Rolim; que saudou a Mesa Diretora, colegas 

Vereadores, Assessores e demais presentes. Parabenizou inicialmente os participantes e os eleitos 

para compor o Conselho Tutelar do município. Em seguida falou que no sábado da Festcana, o 

Sindicato realizará um almoço dos aposentados rurais e citou as demais programações. Citando o 

Dia do Vereador comentou também sobre a imunidade parlamentar explicando suas principais 

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

Assessores e demais presentes. Iniciou informando que o Sr. João Luiz Martins da Silva assumiu a 

Direção da Casa como também que a partir da Resolução n° 003/2012, o expediente será postado no 

site da Casa às dezoito horas como acontecia anteriormente. Comentou também sobre os jogos do 

campeonato municipal dizendo estar emocionante. Fez um pedido de providência verbalmente, 

onde solicitou reparos num bueiro na localidade de Alto Rio dos Sinos, citando que há bastante 

tempo vem apresentando problemas e a administração não estaria dando a devida atenção. 

Parabenizou a todos que participaram para a eleição do Conselho Tutelar e deseja boa sorte aos 

eleitos. Comentou ainda sobre a reunião com o Governador e parabenizou o Deputado Estadual 
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Gabriel Souza que segundo o Vereador vem fazendo um ótimo trabalho. Líderes de Bancada: 

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

presentes. Inicialmente comentou da ausência do colega Edílson no desfile de sete de setembro. 

Prosseguindo disse que a Casa tem um Regimento Interno que não está sendo cumprido por alguns 

Vereadores, uma vez que estão se ausentando dos seus lugares no horário das sessões.  Concluindo 

seu relato disse que faz quinze anos que é Vereador na Casa e que se ausentou duas vezes por 

motivo de saúde. Comunicação do Presidente: Nada há constar. Em seguida o Presidente deu por 

encerrada a trigésima segunda 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 
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_____________________________ 

 

Edílson Fraga da Silva João Luis da Cunha 
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______________________________ 

Nestor Machado dos Santos 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Ricardo Nunes Rolim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________  

Omar Moro Omar 


