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ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

Data: 01 de agosto 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 vigésima segunda 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° 32/2016. O qual “encaminha projeto de lei”, de autoria do Poder 

Executivo Municipal; Pedido de providência n° 073/2016, o qual “solicita manutenção na estrada 

dos Pinheiros, próximo à residência do falecido Sr. Henrique”, de autoria do Vereador Edílson 

Fraga da Silva; Pedido de Providência n° 074/2016, o qual “solicita patrolamento e ensaibramento 

na estrada da Novidade”, de autoria do Vereador Nestor Machado dos Santos; Requerimento n° 

008/2016, o qual “solicita informações sobre o número de servidores da prefeitura nos dias atuais, 

bem como o número máximo de CIEEs contratados no ano de 2015 e número máximo de CIEEs do 

corrente ano com a respectiva relação de nomes”, de autoria da Bancada do PMDB; Projeto de Lei 

n° 063/2016/Legislativo, o qual “CRIA INCENTIVO A INSTALAÇÃO DE ABRIGOS EM 

PONTOS DE ÔNIBUS E TÁXIS NO MUNICÍPIO DE CARAÁ E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”, de autoria do Vereador Omar Moro; Projeto de Lei n° 064/2016/Legislativo; o 

qual “DÁ DENOMINAÇÃO OFICIAL A UMA VIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO”, de autoria do 

Vereador Nestor Machado dos Santos; Projeto de Lei n° 065/2016, o qual “AUTORIZA O PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL A PROCEDER A DESCENTRALIZAÇÃO DA PATRULHA 

AGRÍCOLA FIRMANDO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES DAS 

COMUNIDADES DE ALTO CARAÁ, CARAÁ CENTRAL, RIO DO MEIO, ALTO RIO DO 

MEIO, MORRO AGUDO E SANGA FUNDA DISPONIBILIZANDO MAQUINÁRIO DA 

PATRULHA AGRICOLA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" de autoria do Poder Executivo 
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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. Omar Moro; que saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais 

presentes. Comentou inicialmente sobre seu projeto de lei para instalação de abrigos de ônibus. 

Frisou os demais projetos de lei que já teria feito anteriormente e salienta a importância da 

aprovação desse projeto. Exmo. Sr. Ricardo Nunes Rolim; que saudou a Mesa Diretora, colegas 

Vereadores, Assessores e demais presentes. Inicialmente parabenizou o colega Omar pela iniciativa 

do projeto de lei para abrigos de ônibus e conta a situação atual das mesmas. Frisou que deveriam 

ser paradas de ônibus padronizadas. Seguiu falando do projeto de lei que contempla várias 

comunidades com a descentralização da patrulha agrícola e cita os benefícios que essa associação 

trará aos agricultores. Segundo o Vereador mesmo a associação comandando a patrulha agrícola, a 

secretaria de agricultura municipal estará supervisionando também. Fala ainda que se tem muitas 

ideias para ampliar e melhorar os serviços dessas associações. Exmo. Sr. Nestor Machado dos 

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

sobre seu projeto de lei que denomina nome de uma Rua, com o nome do falecido Sr. João 

Machado, onde o mesmo foi muito atuante na comunidade. Seguiu falando do seu pedido de 

providência sobre a estrada da Novidade onde segundo o Vereador está intransitável. Prosseguindo 

o, Excelentíssimo, Senhor Presidente suspendeu a reunião por cinco minutos para formação da 

Ordem do Dia: Requerimento n° 008/2016, o qual “solicita informações sobre o número de 

servidores da prefeitura nos dias atuais, bem como o número máximo de CIEEs contratados no ano 

de 2015 e número máximo de CIEEs do corrente ano com a respectiva relação de nomes”, de 

autoria da Bancada do PMDB, colocado em discussão bem como em votação, sendo assim 

aprovado por todos os Vereadores presentes; Projeto de Lei n° 063/2016/Legislativo, o qual “CRIA 

INCENTIVO A INSTALAÇÃO DE ABRIGOS EM PONTOS DE ÔNIBUS E TÁXIS NO 

MUNICÍPIO DE CARAÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, de autoria do Vereador Omar 

Moro, colocado em discussão bem como em votação, sendo assim aprovado por todos os 

Vereadores presentes; Projeto de Lei n° 064/2016/Legislativo; o qual “DÁ DENOMINAÇÃO 

OFICIAL A UMA VIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO”, de autoria do Vereador Nestor Machado dos 

Santos, colocado em discussão bem como em votação, sendo assim aprovado por todos os 

Vereadores presentes; Projeto de Lei n° 065/2016, o qual “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL A PROCEDER A DESCENTRALIZAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA 

FIRMANDO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES DAS COMUNIDADES 
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DE ALTO CARAÁ, CARAÁ CENTRAL, RIO DO MEIO, ALTO RIO DO MEIO, MORRO 

AGUDO E SANGA FUNDA DISPONIBILIZANDO MAQUINÁRIO DA PATRULHA 

AGRICOLA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" de autoria do Poder Executivo Municipal, sendo 

encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça, Educação, Saúde, Ação Social e Meio 

Ambiente. Nada mais há constar.  De imediato o Excelentíssimo, Senhor Presidente prosseguiu com o 

protocolo, colocando a palavra à disposição dos Excelentíssimos Edis para manifestarem suas Explicações 

Pessoais: Exmo. Sr. Josênio Fernandes; que saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores 

e demais presentes. Comentou inicialmente sobre sua licença, frisando que teria sido por um motivo 

de saúde na família. Seguindo falou da convenção do PDT e da coligação com o PP. Prosseguiu 

falando das ajudas oferecidas pelo Deputado Ciro Simoni para o desenvolvimento do município e 

cita presença de outras lideranças do partido que participaram da convenção. Se colocou ainda, a 

disposição dos demais Edis para somar junto a Casa. Exmo. Sr. Omar Moro; que saudou a Mesa 

Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes. Inicialmente agradeceu aos colegas 

Vereadores por aprovarem seu projeto de lei. Seguiu dando as boas vindas ao Vereador Josênio, 

frisando o bom Vereador e amigo que és. Prosseguindo falou sobre os abrigos de ônibus, onde na 

sessão anterior o suplente de Vereador Léo falou que teria acontecido um ato de vandalismo no 

município. Explica o Vereador que no seu ponto de vista teria sido o vento, que ocorreu naquela 

semana. Conta que o vento arrancou uma parada de ônibus na sua comunidade e fala que essas 

mesmas paradas são mal fixadas. Frisou que irá solicitar melhorias a administração municipal. 

Parabenizou o colega Nestor pelo projeto de lei para denominação da Rua João Machado e fala que 

os Vereadores só podem elaborar projetos que não gerem ônus a administração municipal. 

Prosseguindo disse que no seu comentário na semana anterior, onde falou que a política é honesta, 

mas os políticos desonestos, o colega Vereador Eduardo teria lhe chamado há atenção no final da 

reunião. Conta o Vereador a conversa que tiveram e salienta novamente que ninguém consegue ser 

totalmente politicamente correto. Segundo o Vereador ainda, a política e a religião estariam virado 

num comércio. Prosseguindo falou da emenda parlamentar para o próximo ano para a pavimentação 

na localidade de Passo da Pedra Branca enviada pelo Deputado Federal Alceu Moreira e expressa 

sua admiração pelo mesmo. Conta ainda que na crise atual, qualquer ato estaria difícil de sair do 

papel e conta que em reuniões anterior o Vereador Fabiano teria dito que não teria vindo um trator 

para a patrulha agrícola, por falta de funcionários competente na prefeitura. Afirma o Vereador que 

a documentação está pronta há um ano e o governo não teria dinheiro para mandar a verba. Exmo. 

Sr. Fabiano Santos da Silva; que saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e 
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demais presentes. Primeiramente deu boas vindas ao Vereador Josênio. Parabenizou o Vereador 

Omar e Nestor pelos seus projetos de leis e disse que para o bem do município sempre será parceiro. 

Comentou também sobre o projeto de lei que baixou na sua devida comissão para análise da mesma 

e fala da valia de uma nova associação da patrulha agrícola no município. Conta que na semana 

anterior teria feito pedidos de providências para reparos nas estradas de Rio do Meio e Alto Rio do 

Meio e conta que se surpreendeu ao ver o caminhão e a patrola passando dificuldade para atravessar 

pelos grandes buracos na estrada e não passaram a máquina na mesma. Segundo o Vereador seria 

aproximadamente uma hora de serviço. Expressou sua indignação e fala sobre os demais veículos 

que passam diariamente naquela estrada. Exmo. Sr. Edílson Fraga da Silva; que saudou a Mesa 

Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes. Parabenizou a iniciativa dos colegas 

Nestor e Omar e frisa a importância da denominação das ruas. Seguindo falou do pedido de 

providência que solicitou para sua localidade e fala da urgência nos reparos. Continuou falando da 

dificuldade que é ser um político na atualidade e salienta que sempre trabalhou com honestidade 

visando o melhor para a sua comunidade e para o município. Frisou ainda que nãos e pode 

generalizar quando se fala da desonestidade dos políticos. Momento em que o Exmo. Sr. Omar 

Moro, solicita a aparte e fala que a função do Vereador é legislar e fiscalizar e não carregar doentes 

para hospitais, fazer festas e usar carros da administração municipal para se beneficiar. Segundo o 

Vereador isso teria acontecido entre diversos partidos. Retomando a palavra o Exmo. Sr. Edílson 

Fraga da Silva; disse que desde seu primeiro mandato como Vereador faz serviços sociais pois os 

munícipes merecem muito. Exmo. Sr. Ricardo Nunes Rolim; que saudou a Mesa Diretora, colegas 

Vereadores, Assessores e demais presentes.  Primeiramente deu boas vindas ao Vereador Josênio e 

fala da falta que sentiu do amigo. Comentou em seguida sobre as estradas do município afirmando 

que será uma dificuldade eterna frisando que precisaria de muito recurso para manter todas em boas 

condições, pois o município é praticamente toda sua extensão de estrada de chão batido. Segundo o 

Vereador ainda, o seu ponto de vista sobre a função do Vereador sendo somente fiscalizar e legislar, 

a pessoa não se reelegeria, pois a população espera mais do seu representante. Afirma que sempre 

buscou junto à administração municipal melhorias para os munícipes. Exmo. Sr. Luiz Presente; 

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

inicialmente sobre os projetos de leis do Vereador Omar e Nestor. Seguiu dando boas vindas ao 

Vereador Josênio. Sobre a estrada que se pronunciou na reunião anterior o Vereador disse que a 

mesma precisaria de colocação de material não somente patrolamento e afirma que vai falar com o 

secretário de obras municipal mais se não for atendido vai começar a solicitar via pedido de 
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providência. Continuando falou a respeito do lixo na Limeira e disse não ser uma crítica mais uma 

ação de saúde, conta o Vereador ainda que próximo às caixas d’água estaria um montante de lixo 

acumulado e muitos sacos abertos se espalhando. Prosseguindo falou da ponte pênsil no Caraá 

Central, próximo a residência do Sr. Pedro Leiteiro e dos reparos que a mesma precisa. Falou 

também do descaso que se encontra a praça da Igreja Matriz no Centro do Município, e segundo o 

Vereador ainda está um perigo para as crianças pois tem balanços soltos das correntes e as tábuas de 

outro brinquedo em péssimo estado. Exmo. Sr. Nestor Machado dos Santos; que saudou a Mesa 

Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes. Primeiramente parabenizou o 

Vereador Josênio por dar atenção a sua família no momento de necessidade. Prosseguiu contando 

que já teria sido destratado por ser político. Frisou ainda que, embora saindo da política nas 

próximas eleições, irá continuar ajudando as pessoas como sempre fez durante tantos anos. 

Continuando concedeu cinco minutos para as comunicações dos Líderes de Bancada: Nada a 

constar. Comunicação do Presidente: Nada há constar. Em seguida o Presidente deu por encerrada 

a vigésima terceira Reunião Ordinária do ano de 2016. Nada mais a constar, eu Secretário, encerro a 

presente Ata. 

 

 

 

_____________________________ 

 

 

_____________________________ 

 

Cláudio Luis Sanna Eduardo Nogy da Silva 

 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

_____________________________ 

 

Edílson Fraga da Silva Fabiano Santos da Silva 

 

 

 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

 

Josênio Fernandes Luiz Presente 
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________________________ 

 

                            Omar Moro 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Nestor Machado dos Santos 

______________________________ 

Ricardo Nunes Rolim 


