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ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

Data: 07 de novembro 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 trigésima sexta 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 n° 

365/2016, o qual “encaminha leis municipais”, de autoria do Poder Executivo Municipal; Ofício n° 

369/2016, o qual “informam sobre o controle das passagens referente ao transporte escolar”, de 

autoria do Poder Executivo Municipal; Moção de Pesar n° 023/2016, a qual “encaminha voto de 

profundo pesar aos familiares do Sr. Otacílio de Souza”, de autoria de todos os Vereadores. 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. Prosseguindo o, Excelentíssimo, Senhor Presidente suspendeu a reunião por cinco 

minutos para a formação da Ordem do Dia: Projeto de Lei n° 092/2016, o qual “DISPÕE SOBRE 

AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 

ECONÔMICO-FINANCEIRO DE 2017, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, de autoria do Poder 

Executivo Municipal, colocado em discussão bem como em votação sendo assim aprovado por 

todos os Vereadores presentes; Moção de Pesar n° 023/2016, a qual “encaminha voto de profundo 

pesar aos familiares do Sr. Otacílio de Souza”, de autoria de todos os Vereadores, colocado em 

discussão bem como em votação sendo assim aprovado por todos os Vereadores presentes. 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. Omar Moro; 

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

discurso falando sobre a quantidade do mosquito borrachudo e cita as localidades mais atingidas.  
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Solicita ainda à administração municipal que tome as devidas providências. Seguindo disse que fez 

um pedido de providência diretamente ao secretário de obras municipal que seria cinquenta metros 

de uma ponte que vai para a localidade de Vila Nova, citando o péssimo estado do bueiro. 

Comentou ainda sobre o voto de profundo pesar, frisando a importância de encaminhar essa moção. 

Continuou falando da barragem dos Fofonkas e conta que algumas crianças tem medo de passar 

pela ponte. Disse que solicitou melhorias. Exmo. Sr. Edílson Fraga da Silva; que saudou a Mesa 

Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes. Comentou também sobre o mosquito 

borrachudo e falou que é momento para colocar o veneno novamente e disse que com o calor 

aumenta bastante. Momento em que o Exmo. Sr. Fabiano Santos da Silva; solicita a aparte e fala 

que em algumas comunidades tem ido o remédio e segundo o Vereador ainda, a administração alega 

que só tem para algumas comunidades e o mesmo disse que deveria ter para todas. Retomando a 

palavra o Exmo. Sr. Edílson Fraga da Silva; e fala que deveria colocar em todas as comunidades e 

disse que acredita que a administração tomará providências. Seguindo falou de pedidos que teria 

feito para colocação de quebra-molas para a localidade de Arroio Guimarães. Contou ainda o 

Vereador que com o calçamento aumentou o perigo e pede novamente que seja colocado um 

quebra-molas naquela estrada. Fala do voto de profundo pesar e conta a história do falecido. Exmo. 

Sr. Ricardo Nunes Rolim; que saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais 

presentes. Inicialmente falando da entrega do BTI e disse que foi distribuído nas localidades. 

Salienta ainda que não adiantaria colocar somente em algumas comunidades, pois os mosquitos vão 

para as comunidades que não foi colocado o veneno. Segundo o Vereador precisaria de uma maior 

fiscalização do responsável para que haja melhorias. Disse ainda que vai conversar com o secretário 

de saúde para saber como estaria sendo feito esse trabalho. Exmo. Sr. Luiz Presente; que saudou a 

Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes. Continuou falando sobre o 

mosquito borrachudo e disse que quando foi secretário de agricultura levava para todas as 

comunidades pois a aplicação seria em três vezes. Frisou que cobrará da próxima administração 

também. Salientou ainda que deveria ter um controle rigoroso dessa distribuição e aplicação. Disse 

que não costuma fazer pedidos de providências mais pede para reparos urgentes na estrada depois 

da igreja na localidade de alto Caraá. Disse ainda que seria importante começar e terminar os 

trabalhos começados nas estradas. Continuando concedeu cinco minutos para as comunicações dos 

Líderes de Bancada: Nada há constar. Comunicação do Presidente: Nada há constar. Em seguida 

o Presidente deu por encerrada a trigésima sétima Reunião Ordinária do ano de 2016. Nada mais a 

constar, eu Secretário, encerro a presente Ata. 
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