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ATA DA 31ª SESSÃO ORDINÁRIA 

 

 

Data: 28 de setembro 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 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 Circular 

DCF nº 34/2015, o qual “informa empresa impedida de contratar com a  Administração Pública”, de 

autoria do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul; Ofício nº 36/2015, o qual “solicita 

espaço da Câmara de Vereadores”, de autoria da Secretaria de Desenvolvimento Social; Ofício nº 

343/2015, o qual “convidar o Poder Legislativo a participar da Paralisação referente ao Movimento 

do Bolo Tributário e da Crise Financeira dos Municípios”, de autoria do Poder Executivo; Ofício nº 

345/2015, o qual “envia Leis Municipais sancionadas e publicadas”, de autoria do Poder Executivo 

Municipal; Ofício nº 344/2015, o qual “informa o solicitado no Requerimento nº 018/2015”, de 

autoria do Poder Executivo Municipal; Ofício Mensagem nº 38/2015, o qual “envia Projeto de Lei 

para apreciação e votação”, de autoria do Poder Executivo Municipal; Ofício Mensagem nº 

39/2015, o qual “envia Projeto de Lei para apreciação e votação”, de autoria do Poder Executivo 

Municipal; Ofício Circular nº 12/2015, o qual “convida para Sessão Plenária de Julgamento do 

TCE-RS”, de autoria da Faculdade Cenecista de Osório; Pedido de Providência nº 078/2015, o qual 

“solicita construção de um bueiro em frente à residência do Sr. Mauri”, de autoria do Vereador 

Omar Moro; Projeto de Lei nº 059/2015, o qual “ALTERA INCISO III e IV, DO ART. 13 DA LEI 

MUNICIPAL Nº 1.318/2012 – QUE REESTRUTURA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE CARAÁ E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”, de autoria do Poder Executivo Municipal; Projeto de Lei nº 060/2015, o qual 
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“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR”, de autoria do Poder Executivo Municipal; Projeto de Lei nº 

061/2015, o qual “ABRE CRÉDITO ESPECIAL”, de autoria do Poder Executivo Municipal; 

Projeto de Lei nº 062/2015, o qual “ABRE CRÉDITO ESPECIAL”, de autoria do Poder Executivo 

Municipal; Projeto de Lei nº 063/2015, o qual “ABRE CRÉDITO ESPECIAL”, de autoria do Poder 

Executivo Municipal; Projeto de Lei nº 064/2015, o qual “ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO 

ANEXO PREVISTO PELO ART. 3º DA LEI 1.532/2014, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2014”, de 

autoria do Poder Executivo Municipal; Projeto de Lei nº 065/2015, o qual “ABRE CRÉDITO 

ESPECIAL NO ANEXO PREVISTO PELO ART. 3º DA LEI 1.532/2014, DE 24 DE DEZEMBRO 

DE 2014”, de autoria do Poder Executivo Municipal; Projeto de Lei nº 066/2015, o qual “ABRE 

CRÉDITO ESPECIAL”, de autoria do Poder Executivo Municipal; Projeto de Lei nº 067/2015, o 

qual “ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR”, 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. Cláudio Luis 

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

inicialmente sobre os projetos onde disse ficar constrangido, pois teria que ir contra a administração. 

Frisa que os projetos chegaram a Casa novamente quase na hora na sessão ordinária para serem 

aprovados. Salientando que o regimento deixa bem claro que todos os projetos devem ser baixados 

em suas devidas comissões para análise. Pede a colaboração e mais organização dentro da 

prefeitura. Nada mais a constar no Expediente do Dia. De imediato, o Excelentíssimo Senhor 

Presidente suspendeu a reunião por cinco minutos para formação da Ordem do Dia: Projeto de Lei 

nº 059/2015, o qual “ALTERA INCISO III e IV, DO ART. 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.318/2012 

– QUE REESTRUTURA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE CARAÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, de 

autoria do Poder Executivo Municipal, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça, 

Educação, Saúde, Ação Social e Meio Ambiente, colocado em discussão e votação, sendo assim 

aprovado por todos os vereadores presentes; Projeto de Lei nº 060/2015, o qual “ABRE CRÉDITO 

SUPLEMENTAR”, 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 063/2015, 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 064/2015, o qual “ABRE CRÉDITO 
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ESPECIAL NO ANEXO PREVISTO PELO ART. 3º DA LEI 1.532/2014, DE 24 DE DEZEMBRO 

DE 2014”, 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 065/2015, o qual “ABRE CRÉDITO 

ESPECIAL NO ANEXO PREVISTO PELO ART. 3º DA LEI 1.532/2014, DE 24 DE DEZEMBRO 

DE 2014”, 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 067/2015, o qual “ABRE CRÉDITO 

SUPLEMENTAR”, 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 061/2015, o qual “ABRE CRÉDITO 

ESPECIAL”, de autoria do Poder Executivo Municipal, colocado em discussão e votação, sendo 

assim encaminhado para a Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos; Projeto 

de Lei nº 062/2015, o qual “ABRE CRÉDITO ESPECIAL”, de autoria do Poder Executivo 

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

Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos; Projeto de Lei nº 066/2015, o qual “ABRE 

CRÉDITO ESPECIAL”, de autoria do Poder Executivo Municipal, colocado em discussão e 

votação, sendo assim encaminhado para a 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. 

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

presentes. Comentou inicialmente sobre os projetos de lei, os aprovados e os que foram 

encaminhados para suas devidas comissões. Falou da importância de aprovação imediata de alguns 

naquela sessão e explicou a crise que o país e os municípios veem enfrentando. Frisou que o 

Legislativo estaria pronto para ajudar. Seguiu falando sobre os esportes, salientando a importância 

do mesmo para as crianças desde a escola. Frisou ainda o campeonato do município, onde disse ter 

jogos muito bons. Convida a todos para participarem e disse ainda ser um defensor do esporte. 

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

presentes. Comentou inicialmente sobre os projetos que foram votados em bloco, agradeceu a 

bancada do PMDB e PDT citando suas razões de se indignarem, pois realmente os projetos 

chegaram atrasados a Casa mais salientou que seria a respeito do pagamento dos servidores 

públicos. Seguindo comentou sobre seu pedido de providência na Travessa Cardoso onde solicita 
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um bueiro, frisou que teria ainda, que falar e mostrar para o secretário de obras, pois a situação é 

bastante complicada e os moradores estão clamando por providências. Finalizou contando que teria 

ido assistir ao final de um retiro em Santo Antônio da Patrulha, na igreja Matriz. Agradeceu a 

presença de todos que foram ajudar e participar. Salientou ainda que existe ainda, muita gente boa 

no mundo. Exmo. Sr. Cláudio Luis Sanna; que saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, 

Assessores e demais presentes. Comentou novamente sobre os projetos citando que já teria dado 

problemas em aprovar projetos sem ter passado por analise das comissões. Frisou que sempre será 

parceiro da administração municipal e aproveitou para pedir que o Prefeito atendesse alguns dos 

seus pedidos de providências feitos anteriormente, pois os problemas ainda não teriam sido 

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

Assessores e demais presentes. Comentou inicialmente que a comunidade da Grota estaria sem água 

a oito dias, disse que já teria falado com o departamento de água do município e a informação que 

teve foi que, sem o empenho a empresa Mega Bombas não traria a bomba de água para a 

comunidade. Falou dos projetos e do regimento da Casa, frisou que pela parceria que se tem com a 

administração e a população do município aprovaram os projetos. Exmo. Sr. Edílson Fraga da 

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

inicialmente a respeito dos projetos agradecendo aos colegas Vereadores por terem aprovados os 

mesmo. Citando a importância do pagamento do funcionalismo público. Pediu que o Poder 

Executivo tivesse mais atenção e salientou a necessidade dos projetos passarem por análise em suas 

devidas comissões. Continuou contando que na semana anterior teria feito uma visita na Escola de 

Educação Infantil Mundo Encantado, na localidade de Rio dos Sinos, onde segundo o Vereador 

teria ouvido que não teria merenda para as crianças e esclarece que foi um mal entendido, pois o que 

estaria sendo repassado atrasado pelo governo estadual seria o repasse para o transporte escolar. 

Parabenizou os servidores da creche pelo excelente trabalho realizado. Exmo. Sr. Ricardo Nunes 

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

inicialmente que segue o raciocínio dos colegas Vereadores Edílson e Omar e também agradece a 

Bancada do PMDB e PDT por terem aprovado os projetos citados anteriormente pelos colegas. 

Frisou a previsão orçamentária do município. Comentou sobre um evento em que esteve em Rolante 

sobre o Movimento Sindical e cita que ficou bastante assustado com as estatísticas no meio rural. 

Frisou sua preocupação com a diminuição dos jovens na agricultura familiar. Salientou que o 

Movimento Sindical teria que cada vez trabalhar mais em prol dessa Associação Rural como 

também as escolas, sindicatos, mercado e etc. Conta à história que também teria ouvido no evento 
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sobre jovens que continuarão no meio rural e estão muito bem dando continuidade ao trabalho dos 

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

e demais presentes. Começou falando da falta de professores nas creches e disse que espera que o 

município consiga resolver essa situação. Sobre a agricultura o Vereador disse que nos dias de hoje 

se produz mais em menores quantidades de terra. Comentou sobre sua indicação de projeto a qual 

criaria o SIM - Sistema de Inspeção Municipal onde favoreceria a criação de agro indústria. Frisou 

que até o presente momento não teve informações sobre sua indicação, pois o Poder Executivo não 

presta esclarecimentos sobre as reinvindicações da Casa. Salientou que os Vereadores sempre foram 

parceiros do Executivo mais que nunca obtiveram nenhum retorno. Solidarizou-se ainda com a 

família Fofonka, pelo incêndio em seu prédio na localidade de Rio dos Sinos. Frisou que o Corpo de 

Bombeiros teria chegado ao local com meio tanque de água, disse não saber o motivo mais pede 

mais atenção, pois é se suma importância ter um bom atendimento dos Bombeiros locais. Exmo. Sr. 

Nestor Machado dos Santos; que saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e 

demais presentes. Comentou inicialmente sobre os projetos e falou da importância da administração 

se adiantar em mandar em tempo de passar pelas devidas comissões. Frisou que, o que seria bom 

para a população com certeza seria aprovado pela Casa. Falou sobre o seu IPTU, dizendo que 

triplicou o valor esse ano e esclarece sua indignação. Prosseguindo foi concedido o espaço para 

comunicação dos Líderes de Bancada: Não houve manifestações. Comunicação do Presidente: 

Nada há constar. Em seguida o Presidente deu por encerrada a trigésima primeira Sessão Ordinária 

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

 

 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

Cláudio Luis Sanna Fabiano Santos da Silva 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

Edílson Fraga da Silva João Luis da Cunha 
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_____________________________ _____________________________ 

 

Josênio Fernandes Eduardo Nogy da Silva 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Nestor Machado dos Santos 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Ricardo Nunes Rolim 

 

______________________________  

Omar Moro Omar 


