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ATA DA 41ª SESSÃO ORDINÁRIA 

 

 

Data: 07 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 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 “solicita o espaço da tribuna livre”, de autoria da Igreja 

Adventista do Sétimo Dia; Ofício n° 04/2015, o qual “agradece o dinheiro repassado ao CTG”, de 

autoria do CTG Sentinela do Sinos”; Ofício n° 018/2015, o qual “convida para a primeira troca de 

faixa para o grau preto do projeto taekwondo”, de autoria da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Carlos Gomes; Ofício/Convite n° 01/2015, o qual “convida para participar de 

confraternização de fim de ano”, de autoria da Associação dos Universitários de Caraá; Ofício n° 

448/2015, o qual “responde o solicitado no pedido de providência n° 101/2015, sobre a limpeza dos 

reservatórios de água do Município”, de autoria do Poder Executivo Municipal; Ofício Mensagem 

n° 46/2015, o “qual encaminha para apreciação e votação projeto de lei”, de autoria do Poder 

Executivo Municipal; Projeto de Decreto Legislativo n° 007/2015, o qual “DISPÕE SOBRE 

BAIXA DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÁ”, de autoria da 

Mesa Diretora do Poder Executivo Municipal; Projeto de Lei n° 082/2015, o qual “ABRE 

CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ANEXO PREVISTO PELO ART 3° DA LEI 1.532/2014, DE 24 

DE DEZEMBRO DE 2014.”, 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. Nada a constar. Prosseguindo o, 

Excelentíssimo, Senhor Presidente suspendeu a reunião por cinco minutos para formação da Ordem 
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do Dia: Projeto de Lei n° 077/2015, o qual “AUTORIZA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE 

PROFESSOR 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; Projeto de Lei n° 078/2015, o qual “AUTORIZA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

DE PROFESSOR 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; Projeto de Lei n° 079/2015, o qual “AUTORIZA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 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; Projeto de Lei n° 080/2015, o qual “AUTORIZA A 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR 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; Projeto de Lei n° 082/2015, o qual “ABRE CRÉDITO 

SUPLEMENTAR NO ANEXO PREVISTO PELO ART 3° DA LEI 1.532/2014, DE 24 DE 

DEZEMBRO DE 2014”, de autoria do Poder Executivo Municipal; colocado em discussão bem 

como em votação, sendo assim aprovado por todos os Vereadores presentes; Projeto de Decreto 

Legislativo n°007/2015, o qual “DISPÕE SOBRE A BAIXA DE BENS DO PATRIMÔNIO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÁ”, de autoria da Mesa Diretora do Poder Legislativo 

Municipal; colocado em discussão bem como em votação, sendo assim aprovado 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. Edílson Fraga da Silva; que saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e 

demais presentes. Comentou inicialmente sobre a formatura do grupo do CTG Sentinela dos Sinos 

afirmando que a Casa sempre será parceira da mesma. Comunicou a pedido do Sr. Telmo Gomes 

que no próximo dia oito do corrente mês estariam na Assembleia Legislativa para audiência 

referente à ligação asfáltica Caraá – Santo Antônio da Patrulha, frisando a importância dessas 

reuniões para que a obra venha a ser concluída. Comentou ainda sobre o projeto do empréstimo para 

o término do prédio da prefeitura. Segundo o Vereador seria de fundamental importância, pois 

diminuiria os gastos com salas alugadas. Exmo. Sr. Ricardo Nunes Rolim; que saudou a Mesa 

Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes. Iniciou falando que a secretaria de 

saúde estaria desenvolvendo um bom trabalho no município. Parabenizou a equipe do movimento 

asfáltico, citando o Sr. Telmo Gomes que estaria sempre à frente da causa. Conta às diversas vezes 
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que esteve em reuniões para o pleito dessa obra. Segundo o Vereador o Estado estaria com descaso 

ao município. Parabenizou ainda o CTG por mais uma formatura e pelo bom atendimento que 

sempre obteve no mesmo. Prosseguindo falou do projeto de lei para o término do prédio da 

prefeitura explicando como seria e os prazos para pagamento. Exmo. Sr. Josênio Fernandes; que 

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

conclusão do prédio da prefeitura, frisando que seria necessário analisar as vantagens e 

desvantagens desse projeto antes da aprovação para virem a fazer um bom negócio ao município. 

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

presentes. Inicialmente parabenizou ao pessoal envolvido junto ao CTG Sentinela dos Sinos. Em 

seguida parabenizou também as pessoas envolvidas ao movimento asfáltico, frisando estarem 

sempre buscando maneiras para pleitear a obra. Citou ainda as diversas dificuldades enfrentadas 

pelos munícipes que residem próximo à divisa do município. Prosseguindo falou do projeto de lei, o 

qual seria um empréstimo com o BADESUL para conclusão do prédio da prefeitura, salientou o 

Vereador que em outras administrações foram feitos empréstimos e que não seria politicagem a 

conclusão da obra. Disse ainda que teriam que analisar com cautela o projeto para estarem fazendo 

um bem ao município. Exmo. Sr. Cláudio Luis Sanna; que saudou a Mesa Diretora, colegas 

Vereadores, Assessores e demais presentes. Inicialmente falou das obras inacabadas no município. 

Seguindo falou da construção do prédio da prefeitura, falando sobre os pagamentos e 

principalmente os juros que segundo o Vereador estariam muito altos. Cita a taxa CELIC que está 

em alta. Momento em que o Exmo. Sr. Omar Moro pede a parte e questiona que em anos 

anteriores teria sido aprovado quase um milhão de reais e agora a bancada do PMDB está pensando 

tanto para aprovar setecentos mil reais. Retomando a palavra o Exmo. Sr. Cláudio Luis Sanna 

disse que seria politicagem. Momento em que o Exmo. Sr. Edílson Fraga da Silva pede a parte e 

disse que o projeto está em comissão para análise e averiguação junto com a administração 

municipal, para que todos os Vereadores possam estar ciente do que estariam aprovando. 

Retomando a palavra o Exmo. Sr. Cláudio Luis Sanna disse que as coisas que envolvem o 

município teriam que ser concluídas certas. Seguindo falou que não fará mais pedidos de 

providências, pois os mesmos não são atendidos. Citou a ponte do Kiko na localidade de Passo 

Osvaldo Cruz, frisando que seria a última vez que estaria avisando o estado da ponte, pois pode 

acontecer um acidente grave em breve. Exmo. Sr. Fabiano Santos da Silva; que saudou a Mesa 

Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes. Disse que está junto na luta no 

movimento asfáltico. Parabenizou em seguida os representantes da Igreja Adventista pela palestra 
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que foi dada no espaço do plenário cedido pela Casa. Sobre o financiamento, disse que irá analisar 

bem. Explica que teria uma planta e que a atual administração teria feito uma outra. Se pergunta, se 

terá um refeitório decente ou será somente algumas secretarias da administração que será 

construída. Momento em que o Exmo. Sr. Ricardo Nunes Rolim; pede a parte e disse que seria 

muito bom ter um refeitório e pergunta ao Vereador se teria analisado bem a planta, pois segundo o 

mesmo estaria tudo muito bem organizado. Retomando a palavra o Exmo. Sr. Fabiano Santos da 

Silva disse que seria interessante o Prefeito apresentar e explicar a planta para todos os Vereadores. 

Parabeniza ainda o belo trabalho feito pelas mães juntos com o CTG para a apresentação da 

invernada mirim. Exmo. Sr. Nestor Machado dos Santos; que saudou a Mesa Diretora, colegas 

Vereadores, Assessores e demais presentes. Inicialmente falou do bom atendimento que obteve no 

Hospital de Santo Antônio da Patrulha. Parabeniza os pais e as crianças pela excelente apresentação 

no CTG. Falou ainda sobre as palestras oferecidas pela Igreja Adventista. Comenta também sobre o 

movimento asfáltico e disse que tem esperanças no início da obra novamente. Sobre o projeto de lei 

para o empréstimo junto ao BADESUL o Vereador disse que toda administração deixa dividas, cita 

porém a crise e as altas taxas de juros para esse empréstimo. Comentou também sobre a ponte do 

Kiko, onde conta que seus filhos, que trabalham com caminhões carregados de saibro reclamam ao 

passar pela mesma, pois está em péssimas condições e dizem sentir medo. Momento em que o 

Exmo. Sr. Fabiano Santos da Silva pede a parte e conta que trabalha com o caminhão do PAC2 

que já teria caído naquele local uma vez, e disse que passa pela ponte porque é mandado e disse 

ainda que está prestes a acontecer algo grave naquele local.  Retomando a palavra o Exmo. Sr. 

Nestor Machado dos Santos disse que a administração deveria analisar melhor e entrar com 

providências. Exmo. Sr. Eduardo Nogy da Silva; que saudou a Mesa Diretora, colegas 

Vereadores, Assessores e demais presentes. Inicialmente parabenizou o trabalho do CTG e cita a 

parceria da Casa. O Vereador ainda se disse confiante para o início do acesso asfáltico para o 

próximo ano, cita a mobilização e disse que acompanha. Comenta sobre a Igreja  

Adventista. Sobre o empréstimo, o Vereador disse que seu parecer não é favorável, pois a 

administração não estaria atendendo a demanda do município, que falta atenção até para uma 

caçamba de saibro. Cita ainda que se não fosse mudado a planta do prédio a obra já estaria 

concluída e não precisaria de empréstimos. Salienta ainda os juros altos, a taxa CELIC e cita dados. 

Disse que tais dados são para todos os Vereadores se conscientizarem. Prosseguindo foi concedido 

o espaço para comunicação dos Líderes de Bancada: Não houve manifestação. Comunicação do 
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Presidente: Nada há constar. Em seguida o Presidente deu por encerrada a quadragésima primeira 

Sessão Ordinária do ano de 2015. Nada mais a constar, eu Secretário, encerro a presente Ata. 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

 

_____________________________ 

 

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 


