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ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

Data: 05 de Dezembro de 2016. 

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; Josênio Fernandes, Luiz Presente, Nestor Machado dos Santos, Omar 

Moro e Ricardo Nunes Rolim. Em primeiro momento o, Excelentíssimo, Sr. Presidente solicitou ao 

servidor que fizesse a leitura de um texto bíblico como na forma de costume. Em seguida, o 

Excelentíssimo Senhor Presidente, colocou a ata da quadragésima Reunião 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 

Mensagem n° 47/2016, o qual “encaminha projeto de lei para apreciação e votação”, de autoria do 

Poder Executivo Municipal; Ofício n° 397/2016, o qual “encaminha lei municipal”, de autoria do 

Poder Executivo Municipal; Pedido de Providência n° 115/2016, o qual “solicita a construção de 

dois quebra-molas próximo a Escola Estadual de Ensino Médio Marçal Ramos, situada na Rua 

Inácio Rabelo dos Santos, n° 255”, de autoria do Vereador Omar Moro; Moção de Pesar n° 

024/2016, a qual “encaminha voto de profundo pesar”, de autoria de todos os Vereadores; 

Requerimento n° 013/2016, o qual “solicita a listagem completa dos nomes dos pacientes que foram 

atendidos nos últimos 30 (trinta) dias no consultório dentário do Posto de Saúde Central”, de autoria 

dos Vereadores Ricardo Nunes Rolim e Omar Moro; Projeto de Lei n° 095/2016, o qual 

“AUTORIZA O MUNICÍPIO DE CARAÁ A REVERTER A DOAÇÃO DE UMA ÁREA DE 

TERRAS COM 510,00 m2 AO CASAL NOE CORREIA DOS SANTOS E OLINTA SILVEIRA 

DOS SANTOS”, 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 

requerimento sobre os atendimentos odontológicos, segundo o Vereador vêm acontecendo muitas 

reclamações. Salientou ainda que não se aceita marcações por telefone e conta um fato de um 
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munícipe que não recebeu atendimento. Explica que por esse motivo gostaria das informações de 

como está sendo feito. Exmo. Sr. Omar Moro; que saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, 

Assessores e demais presentes. Inicialmente o Vereador falou sobre o quebra-molas que há tempos 

vem sendo pedido e que na última semana uma professora trouxe uma solicitação a Casa com o 

mesmo pedido. Expressa sua indignação com a atual administração e frisa que mais uma vez está 

encaminhando o pedido para o Poder Executivo Municipal. Comentou em seguida sobre o voto de 

pesar. Prosseguindo o, Excelentíssimo, Senhor Presidente suspendeu a reunião por cinco minutos 

para a formação da Ordem do Dia: Projeto de Lei n° 095/2016, o qual “AUTORIZA O 

MUNICÍPIO DE CARAÁ A REVERTER A DOAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRAS COM 

510,00 m2 AO CASAL NOE CORREIA DOS SANTOS E OLINTA SILVEIRA DOS SANTOS”, 

de autoria do Poder Executivo Municipal, sendo encaminhado para a Comissão de Constituição, 

Justiça, Educação, Saúde, Ação Social e Meio Ambiente. Nada mais há constar na Ordem do Dia, 

de imediato o Excelentíssimo, Senhor Presidente prosseguiu com o protocolo, colocando a palavra à 

disposição dos Excelentíssimos Edis. Exmo. Sr. Luiz Presente, que saudou a Mesa Diretora, 

colegas Vereadores, Assessores e demais presentes. Inicialmente comentou sobre a festa da família 

na localidade de Passo Osvaldo Cruz e fala o quanto estava bonita. Comentou em seguida sobre os 

votos de profundo pesar. Sobre o projeto em tramitação na Casa, disse que nãos abe realmente a 

situação do terreno para que o mesmo seja devolvido. Sobre os quebras-molas concorda com o 

Vereador Omar e disse que em frente ao sindicato rural necessitaria de um. Continuou falando sobre 

as estradas e do descaso nos calçamentos e na praça da matriz. Exmo. Sr. Omar Moro; que saudou 

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

de água e explica como economiza. Solicitou que fosse feito um pedido para o Executivo para que 

fossem colocado hidrômetros nas localidades que não possuem para evitar o desperdiço da água. 

Comentou ainda sobre os pedidos que teria feito anteriormente para pintura nos quebras-molas e 

disse que é um absurdo um secretário de obras não ter uma planilha de orientação para seguir 

durante a semana. Momento em que o Exmo. Sr. Fabiano Santos da Silva, solicita a aparte e fala 

que também tem o diretor de trânsito para essas orientações. Retomando a palavra o Exmo. Sr. 

Omar Moro, fala que priorizam outras coisas e deixam as principais necessidades. Fala de algumas 

obras e o quanto estaria ruins. Exmo. Sr. Cláudio Luis Sanna; que saudou a Mesa Diretora, 

colegas Vereadores, Assessores e demais presentes. Comentou sobre algumas situações e citou 

como exemplo o acidente fatal com o avião da Chapecoense. Frisou que na localidade de Rio dos 

Sinos necessita muito de quebra-molas, pois os motoristas não medem a velocidade. Comentou 
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ainda que na localidade de Rio do Meio irá fazer um abaixo assinado para melhorias na estrada que 

liga Caraá a Osório, para que seja definitivamente resolvido o problema. Continuando concedeu 

cinco minutos para as comunicações dos Líderes de Bancada: Nada há constar. Comunicação do 

Presidente: Nada a constar. Em seguida o Presidente deu por encerrada a quadragésima primeira 

Reunião Ordinária do ano de 2016. Nada mais a constar, eu Secretário, encerro a presente Ata. 
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