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ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 
 
Data: 28 de dezembro de 2014. 
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 quadragésima terceira Reunião Ordinária em discussão e votação, sendo 

a mesma aprovada por unanimidade. Seguindo o roteiro Excelentíssimo Senhor 

Presidente solicitou ao Servidor que realizasse a leitura do Expediente do Dia: 

Correspondência Recebida, a qual “solicita espaço de tribuna livre”, de autoria do Sr. Nei 

Pereira dos Santos; Correspondência Recebida, a qual “convida para cerimônia de posse 

dos Conselheiros Tutelares 2016/2019”, de autoria do CONDICA; Ofício n° 483/2015, o 

qual “encaminha leis municipais”, de autoria do Poder Executivo Municipal; 

Requerimento nº 023/2015, o qual “solicita inscrição de Chapa nº 01 para concorrer à 

eleição da Mesa Diretora para o ano de 2016”, de autoria da Bancada do PMDB; 

Requerimento nº 024/2015, o qual “solicita inscrição de Chapa nº 02 para concorrer à 

eleição da Mesa Diretora para o ano de 2016”, de autoria das Bancadas do PP e PDT. 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: Requerimento 

nº 023/2015, o qual “solicita inscrição de Chapa nº 01 para concorrer à eleição da Mesa 

Diretora para o ano de 2016”, de autoria da Bancada do PMDB, sendo colocado em 

discussão, sendo assim aprovado por todos os vereadores presentes; Requerimento nº 

024/2015, o qual “solicita inscrição de Chapa nº 02 para concorrer à eleição da Mesa 

Diretora para o ano de 2016”, de autoria das Bancadas do PP e PDT, sendo colocado em 

discussão, sendo assim aprovado por todos os vereadores presentes; Retornando aos 

trabalhos o, Excelentíssimo, Senhor Presidente concedeu dez minutos para cada Vereador 

se manifestar no período destinado às Explicações Pessoais: Exmo. Sr. Omar Moro, que 
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saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes. Parabenizou 

a mesa diretora pela transparência na gestão. Falou ainda sobre seu filho dizendo que se 

comoveu com suas atitudes. Desejou saúde ao colega Vereador João Luis da Cunha. Exmo. 

Sr. Cláudio Luis Sanna; que saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e 

demais presentes. Comentou inicialmente sobre o final de ano e afirma que é hora de 

pensar mais no próximo. Disse ainda que é necessário trabalhar sério para que as coisas se 

desenvolvam a contento. Exmo. Sr. Fabiano Santos da Silva; que saudou a Mesa Diretora, 

colegas Vereadores, Assessores e demais presentes. Agradeceu a assessoria da Casa. Pediu 

desculpas aos Vereadores por fatos acontecidos no decorrer do ano. Parabenizou o 

trabalho do Presidente e desejou ao próximo uma feliz gestão. Exmo. Sr. Edílson Fraga da 

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

Desejou inicialmente um bom trabalho aos novos membros da mesa diretora. 

Prosseguindo falou sobre a polêmica do projeto de financiamento junto ao BADESUL para 

o término do prédio da prefeitura. Desejou a todos um feliz 2016. Exmo. Sr. Ricardo 

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

presentes. Iniciou falando da pressão da administração anterior sobre os servidores para 

votarem a favor. Desejou um bom trabalho a todos os Vereadores para terem um bom 

ambiente de trabalho. Desejou um feliz ano novo a todos. Exmo. Sr. João Luis da Cunha; 

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

Agradeceu a parceria de todos os Vereadores e aos servidores da Casa. Disse que está 

passando por um momento delicado de sua vida mais se disse otimista para vencer essa 

luta. Exmo. Sr. Josênio Fernandes; que saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, 

Assessores e demais presentes. Comentou das dificuldades do Vereador João Luis vem 

passando quanto ao seu estado de saúde, porém, desejou um pronto restabelecimento. 

Desejou um feliz 2016 a todos. Exmo. Sr. Nestor Machado dos Santos; que saudou a Mesa 

Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes. Disse que não é possível 

votar um projeto que endividariam o município. Falou também que o principal objetivo 

do município deveria ser a saúde e estradas. Agradeceu aos colegas Vereadores, 

assessores e assessoria jurídica. Disse ainda que seu jeito de ser é assim e que não mudará. 

Falou da saúde do colega João Luis. Finalizou desejando um feliz ano novo a todos. Exmo. 

Sr. Eduardo Nogy da Silva; que saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e 

demais presentes. Agradeceu a presença de todos que espera contar novamente com a 

parceria do próximo ano. Desejou um feliz 2016. Prosseguindo foi concedido o espaço para 

comunicação dos Líderes de Bancada: Nada a constar. Comunicação do Presidente: 

Comunicou aos vereadores que se faz necessária a eleição para escolha da Mesa Diretora 

para o Exercício de 2016, sendo que a referida eleição se dá através de votação secreta e 
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que para tanto foram registradas na Secretaria da Casa as seguintes Chapas: CHAPA 01, 

assim composta: Presidente Cláudio Luis Sanna, Vice-Presidente João Luis da Cunha, 1º 

Secretário Nestor Machado dos Santos e 2º Secretário Josênio Fernandes; CHAPA 02, 

composta por Presidente: Edílson Fraga da Silva, Vice-Presidente Ricardo Nunes Rolim, 1º 

Secretário Omar Moro e 2º Secretário Josênio Fernandes; dando início ao processo de 

votação, solicitou que Suas Excelências, os Senhores Vereadores que retirassem conforme 

ordem de inscrição, as cédulas de votação junto à Mesa Diretora e que promovessem o 

respectivo voto na cédula e por fim depositassem na urna posta sobre a Mesa. Concluído o 

processo de votação, solicitou um representante de cada Bancada para que realizassem 

juntamente com a presidência o escrutínio do processo de votação. Prosseguindo 

informou as Suas Excelências que o resultado do processo de votação foi o seguinte: 

CHAPA 01 – Obteve seis votos; CHAPA 02 – obteve três votos. Neste momento o Exmo. 

Sr. Presidente, declarou empossada a partir de primeiro de janeiro do ano de dois mil e 

dezesseis, a Mesa Diretora eleita (CHAPA 01), assim composta: Presidente: Cláudio Luis 

Sanna, Vice-Presidente João Luis da Cunha, 1º Secretário Nestor Machado dos Santos e 2º 

Secretário Josênio Fernandes; Conforme acordo entre os vereadores para atuar junto à 

Mesa Diretora eleita, a Comissão Representativa, os quais foram indicados os Vereadores: 

Fabiano Santos da Silva, João Luis da Cunha e Ricardo Nunes Rolim. Dando sequência o 

Sr. Presidente suspendeu a reunião por cinco minutos para a conclusão da presente 

reunião, solicitou ao servidor que procedesse a leitura da ata. Continuando, colocou a 

mesma em discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida o 

Presidente deu por encerrada a Quadragéssima Quarta Reunião 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 

 


