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ATA DA 43ª SESSÃO ORDINÁRIA 

 

 

Data: 21 de dezembro 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 quadragésima primeira 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: Correspondência Recebida; a qual “convida para formatura do Ensino Médio”, de autoria da 

Escola Marçal Ramos; Ofício n° 48/2015, o qual “encaminha leis municipais”, de autoria do Poder 

Executivo Municipal; Ofício n° 480/2015, o qual “solicita tribuna livre para o prefeito explanar 

sobre projeto de lei que trata sobre operações de crédito junto ao BADESUL”, de autoria do Poder 

Executivo Municipal; Ofício Mensagem n° 49/2015, o qual “encaminha projeto de leis para 

apreciação e votação”, de autoria do Poder Executivo Municipal; Pedido de Providência nº 

103/2015, o qual “solicita reparos urgentes na Av. Arno von Saltiél, entre a EMEI Mundo 

Encantado II até a Estrada Passo do Marco”, de autoria do Vereador Nestor Machado dos Santos; 

Pedido de Providência n° 104/2015, o qual “solicita reparos nas luminárias na Rua Inácio Rabelo 

dos Santos, no centro do município e na Rua Pedro Machado de Borba (Rua da Padaria), na 

localidade de Rio dos Sinos”, de autoria do Vereador Nestor Machado dos Santos; Moção n° 

016/2015, a qual “solicita que envie mais policiais a este município, tendo em vista o aumento dos 

índices de criminalidade registrados nesta cidade”, de autoria de todos os Vereadores; Projeto de Lei 

n° 085/2015, o qual “ABRE CRÉDITOS SUPLEMENTARES”, de autoria do Poder Executivo 

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

minutos para formação da Ordem do Dia: Projeto de Lei n° 076/2015, o qual “ORÇA A RECEITA 

E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2016”, de autoria do Poder 
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Executivo Municipal, colocado em discussão bem como em votação, sendo assim aprovados por 

todos os Vereadores presentes; Projeto de Lei n° 081/2015, o qual “AUTORIZA O PODER 

EXECUTIVO CONTRATAR OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM O BADESUL 

DESENVOLVIMENTO S.A – AGÊNCIA DE FOMENTO/RS PARA CONSTRUÇÃO DO 

PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A MESMA”, de 

autoria do Poder Executivo Municipal; colocado em discussão manifestaram-se os Vereadores 

Ricardo Nunes Rolim, Josênio Fernandes, Nestor Machado dos Santos e Omar Moro, colocado em 

votação, sendo rejeitado pela maioria dos Vereadores; Projeto de Lei n° 085/2015, o qual “ABRE 

CRÉDITOS SUPLEMENTARES”, de autoria do Poder Executivo Municipal, colocado em 

discussão bem como em votação, sendo assim aprovados por todos os Vereadores presentes. Moção 

n° 016/2015, a qual “solicita que envie mais policiais a este município, tendo em vista o aumento 

dos índices de criminalidade registrados nesta cidade”, de autoria de todos os Vereadores, sendo 

assim aprovados por todos os Vereadores presentes. Retornando aos trabalhos, o Excelentíssimo 

Senhor Presidente concedeu dez minutos para cada Vereador para se manifestar no período 

destinado às Explicações Pessoais: Exmo. Sr. Cláudio Luis Sanna; que saudou a Mesa Diretora, 

colegas Vereadores, Assessores e demais presentes. Comentou inicialmente sobre o projeto que 

seria um empréstimo de setecentos mil reais para conclusão do prédio da prefeitura, o qual foi 

rejeitado pela maioria dos Vereadores. Conta o Vereador que seu voto não teria sido favorável pois 

o mesmo, teria pego o projeto e levado para apreciação dos munícipes, os quais não concordaram 

com a aprovação pelo estado que se encontra o município. Cita as diversas estradas e pontes que se 

encontram em péssimo estado de conservação. Salienta ainda que gostaria de inaugurar uma sede da 

prefeitura juntamente com o Prefeito mais se o município tivesse o dinheiro e não criando dívidas 

para o mesmo. Frisa ainda o Vereador que se tem que pensar e resolver os problemas atuais e não 

ficar revivendo passados de administrações anteriores. Exmo. Sr. Fabiano Santos da Silva; que 

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

coisas de maior urgência no município do que a conclusão da nova sede da prefeitura. Disse ainda 

que a população seria contra essa dívida para o município. Frisa que atenderam o pedido dos 

Caraenses. Sobre dívidas anteriores, cita o FAPS e salienta que não se pode ficar relembrando o 

passado. Prosseguindo o Vereador disse que pensa nas comunidades onde todos os moradores 

esperam por uma estrada em boas condições. Exmo. Sr. Edílson Fraga da Silva; que saudou a 

Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes. Comentou que sempre foi 

favorável a aprovação do projeto e conta que sempre pediu para a administração fosse até a Casa 
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para esclarecer e falar que o Prefeito teria usado a tribuna livre para explicar os juros. Cita as 

vantagens de concluir o prédio e falou sobre os aluguéis que se paga hoje pelo município. Cita a 

crise e fala que todos municípios devem ter bons gestores. Desejou ainda um Feliz Natal a todos os 

colegas Vereadores, servidores e mais pessoas presentes. Exmo. Sr. Ricardo Nunes Rolim; que 

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

que o projeto não seria aprovado e afirma que se fosse, na gestão anterior o mesmo projeto já teria 

sido aprovado na sessão passada. Com relação a dívidas anteriores o Vereador cita valores do 

programa de agentes de saúde afirmando que o mesmo terminou e os valores continuaram vindo e 

dado um fim diferente ao invés de ter sido devolvido, disse que a administração atual estará tendo 

que devolver. Também comentou que o Prefeito teria lhe passado informações sobre compra de 

medicamentos, onde segundo o Vereador, o município teria que devolver mais de cem mil reais. 

Disse não estar culpando coisas passadas. Momento em que o Exmo. Sr. Fabiano Santos da Silva, 

pedi a parte e fala que o colega estaria esquecendo de falar do fundo de aposentadoria dos 

funcionários, que quando o Prefeito Nei assumiu teve que devolver um alto valor, pois a 

administração passada teria tirado do valor citado para usar em outra coisa. Cita ainda a indenização 

do falecido João Cazuza que teria sido um projeto aprovado pela Casa. Retomando a palavra o 

Exmo. Sr. Ricardo Nunes Rolim explicou que esse valor teria voltado para o município e foi 

usado para pagar o lixão e ajudar a AUC. Disse que o prédio da prefeitura seria pensar no futuro do 

município e frisa que tem pessoas que não pensam nisso. Deseja em seguida, um feliz natal aos 

colegas e seus familiares. Exmo. Sr. Josênio Fernandes; que saudou a Mesa Diretora, colegas 

Vereadores, Assessores e demais presentes. Comentou que no início era favorável ao projeto e 

depois pensando melhor viu que não seria viável. Explica que pensou muito e disse que seria 

interessante aprovar o projeto e se diz contra deixar dívidas para outra administração pagar. 

Salientou que deveriam pensar no futuro do município e buscar melhorias para resolver essa 

situação de enchentes que acontecem não somente no prédio da prefeitura atual como também em 

muitas casas. Frisa ainda o Vereador que deveriam se unir e buscar recursos e providências para o 

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

demais presentes. Comentou inicialmente que há politicagem em todo seguimento da vida. “Só um 

exemplo aqui, na eleição passada fizeram quatro saibreira no município uma em cada canto. O que 

era aquilo? Quer fazer que faça. Forçaram o meu guri a colocar propaganda política no carro dele de 

toda forma senão colocavam ele pra rua, eu tenho prova disso. Isso é justo? Ele colocou o carro em 

casa e vinha trabalhar de moto até na chuva”. Momento em que o Exmo. Sr. Cláudio Luis Sanna 
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pedi a parte e fala que teria acontecido uma coisa parecida com o partido do colega Vereador, que 

teriam colocado a funcionária Fabiana para rua por a mesma querer ser candidata por um partido 

diferente. Retomando a palavra o Exmo. Sr. Omar Moro disse que isso não seria crime. Mais que 

forçar um funcionário a colocar propaganda politica em seu carro seria. Disse ainda o Vereador que 

o assunto da casa será sempre somente ponte e estradas. Prosseguindo deseja um bom natal, cheio 

de saúde, paz e união aos colegas e seus familiares. Exmo. Sr. Nestor Machado dos Santos; que 

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

inicialmente sobre seus pedidos de providência, citando-os e explicando a necessidade de arrumar 

aquele local. Prosseguindo citou que és muito amigo do Prefeito e fala do acordo feito entre o 

Prefeito e a Casa para aprovar o projeto para contratação de um técnico contábil, onde Segundo o 

Vereador o mesmo prestaria serviço a Câmara Municipal e não foi o que aconteceu. Sendo que a 

Casa teve que contratar um contábil. Sobre o projeto de setecentos mil o Vereador disse que deveria 

vir de emendas de deputados, pois os vereadores trabalham para eles. Segui falando da polêmica 

que gerou pela rejeição do projeto. Deseja feliz natal aos colegas e seus familiares. Exmo. Sr. 

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

presentes. Disse que pelo seu ponto de vista, o projeto não seria viável para o município no 

momento. Cita a planta que segundo o Vereador estava bem elaborada e disse que havia a verba 

para terminar a prefeitura. Conta que foi feito outra planta para mais uma extensão na frente da 

primeira planta. Comenta sobre a saibreira que estava sendo vendida à dias atrás e segundo o 

Vereador seria muito interessante para o município. Disse ainda o Vereador que discussões 

acontecem na Casa sobre as deliberações mais que fora da mesma tem muito respeito por todos os 

colegas. Deseja um feliz natal e próspero ano novo cheio de saúde. Prosseguindo foi concedido o 

espaço para comunicação dos Líderes de Bancada: Exmo. Sr. Omar Moro; saudou novamente a 

mesa diretora e demais presentes. Agradece a todos os colegas pela parceria e diz em nome da 

bancada que se houve algo que desagradou aos demais colegas que sejam perdoados.  Exmo. Sr. 

Josênio Fernandes; saudou novamente a mesa diretora e demais presentes. Agradece em nome do 

PDT aos colegas pela parceria que tiveram durante o ano. Cita alguns deputados que lhes ajudaram. 

Deseja um feliz natal a todos. Comunicação do Presidente: Agradeceu ao Prefeito por se 

manifestar na tribuna para prestar maiores esclarecimentos sobre o projeto em discussão. Em 

seguida o Presidente deu por encerrada a quadragésima terceira Sessão Ordinária do ano de 2015. 

Nada mais a constar, eu Secretário, encerro a presente Ata.  
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_____________________________ 

 

       Cláudio Luis Sanna         Fabiano Santos da Silva 

 

 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

 

Josênio Fernandes Eduardo Nogy da Silva 

 

 

 

______________________________ 

Nestor Machado dos Santos 

 

 

 

____________________________ 

Ricardo Nunes Rolim 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

_____________________________ 

 

Edílson Fraga da Silva João Luis da Cunha 

 

______________________________  

Omar Moro Omar 


