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ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

Data: 25 de Julho 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; Léo Claudio Monticelli, 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 primeira 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: Comunicado; o qual “informa retorno a exercer mandato de Vereador”, de autoria do Vereador 

Josênio Fernandes; Ofício n° 003/2016-GAB, o qual “encaminha atestado médico”, de autoria do 

Vereador Fabiano Santos da Silva; Pedido de Providência n° 066/2016, o qual “solicita manutenção 

no calçamento nas proximidades do Posto São Cristóvão localizado na Rua Lourenço Correia Gomes”, de 

autoria do Vereador Eduardo Nogy da Silva; Pedido de Providência n° 067/2016, o qual “solicita 

manutenção no piso da quadra poliesportiva da Escola Carlos Gomes na Localidade de Passo 

Osvaldo Cruz”, de autoria do Vereador Eduardo Nogy da Silva; Pedido de Providência n° 068/2016, 

o qual “solicita remoção de poste de luz localizado nas proximidades da ponte na Rua Lourenço 

Correia Gomes e calçamento na mesma”, de autoria do Vereador Eduardo Nogy da Silva; Pedido de 

Providência n° 069/2016, o qual “solicita colocação de uma luminária em frente à residência do Sr. 

Sedenir na localidade de Vila Nova”, de autoria do Omar Moro; Pedido de Providência n° 

070/2016, o qual “solicita colocação abrigo de ônibus em frente à loja do Sr. Nelson Fofonka na 

Localidade de Rio dos Sinos”, de autoria do Vereador Omar Moro; Pedido de Providência n° 

071/2016, o qual “solicita colocação abrigo de ônibus em frente ao ginásio de esportes na 

Localidade de Vila Nova”, de autoria do Vereador Omar Moro; Requerimento n° 007/2016, o qual 

“solicita informações sobre obra de calçamento na Localidade de Arroio Guimarães”, de autoria do 

Vereador Eduardo Nogy da Silva; Pedido de Providência n° 072/2016, o qual “solicita patrolamento 

e ensaibramento nas estradas das localidades de Rio do Meio e Alto Rio do Meio”, de autoria do 
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Vereador Fabiano Santos da Silva. 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 sobre seus pedidos de providências falando 

da necessidade de cada solicitação. Conta ainda sobre a dificuldade das pessoas em estacionar nas 

proximidades da rótula da localidade de Rio dos Sinos. Prosseguindo o, Excelentíssimo, Senhor 

Presidente suspendeu a reunião por cinco minutos para formação da Ordem do Dia: Requerimento 

n° 007/2016, o qual “solicita informações sobre obra de calçamento na Localidade de Arroio 

Guimarães”, de autoria do Vereador Eduardo Nogy da Silva, colocado em discussão bem como em 

votação, sendo assim aprovada por todos os Vereadores presentes. 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. 

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

presentes.  Comentou incialmente sobre o pedido de informação que solicita esclarecimentos sobre 

o calçamento da localidade de Arroio Guimarães. Parabenizou ao PMDB e agradeceu a presença 

dos Deputados Alceu Moreira e Gabriel Souza na convenção acontecida no ultimo final de semana. 

Conta o Vereador ainda, que o Deputado Alceu Moreira teria se comprometido com uma emenda de 

duzentos e cinquenta mil reais para pavimentação na comunidade de Passo da Pedra Branca. Frisou 

que o mesmo teria lhe informado que disponibilizaria na previsão no orçamento para o próximo 

ano. Seguiu dizendo que isso seria uma grande aquisição para o município e disse ser mérito do 

grupo que foi a Brasília. Exmo. Sr. Fabiano Santos da Silva; que saudou a Mesa Diretora, colegas 

Vereadores, Assessores e demais presentes. Inicialmente falou sobre seu pedido de providência 

explicando a necessidade de reparos na referida estrada. Parabenizou ao colega Vereador Omar 

pelos seus pedidos de providências, disse que espera que o mesmo seja comtemplado e conta que os 

seus, pedidos naquela localidade não teria sido atendido. Também parabenizou ao colega Edílson 

pelas suas solicitações e cita a pavimentação da localidade de Arroio Guimarães. Seguindo falou da 

estrada da Travessa Nove, onde segundo o Vereador a secretaria de obras municipal teria iniciado 

reparos. Exmo. Sr. Edílson Fraga da Silva; que saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, 

Assessores e demais presentes. Parabenizou ao colega Omar e Eduardo pelas solicitações 

encaminhadas a administração municipal. Frisou que nada mais justo que levar as reivindicações 

dos munícipes ao Poder Público. Seguiu falando da estrada dos Pinheiros, segundo o Vereador está 

muito danificada e necessitando de reparos urgentes. Falou a respeito da emenda proposta pelo 
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Deputado Alceu Moreira e salienta que todas as comunidades deveriam possuir ao menos alguns 

metros. Exmo. Sr. Ricardo Nunes Rolim; que saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, 

Assessores e demais presentes. Comentou sobre a convenção do seu partido PP, e agradeceu aos 

demais partidos que estiveram presentes. Cita o PDT e PT e agradeceu a presença de todos. 

Prosseguiu falando da dificuldade de manter todas as estradas em bom estado de conservação, 

devido às chuvas. Segundo o Vereador o sonho de se ter um trecho de calçamento em todas as 

comunidades estaria muito perto. Fala ainda que a maioria do município seria estrada de chão 

batido. Exmo. Sr. Luiz Presente; que saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e 

demais presentes. Comentou sobre o trabalho que a secretaria de obras teria começado a fazer na 

sua estrada e expressa a indignação com o tipo de serviço. Frisou ainda que não costuma fazer 

pedidos de providência mais que devido a fatos assim iria começar a solicitar por escrito. Exmo. Sr. 

Léo Claudio Monticelli; que saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais 

presentes. Inicialmente lembrou que era o dia do agricultor e motorista e frisou serem duas 

profissões muito importantes. Seguiu falando da convenção do seu partido político e contou fatos 

que aconteceram e parabenizou toda a equipe e fala das coligações com o PDT e PT. Conta o 

Vereador que estaria na politica no município ha vinte anos e que pela primeira vez foi convidado 

pelo partido a ser candidato a vice-prefeito. Parabenizou a equipe da festa de São Cristóvão, 

elogiando o grande público. Elogiou também a iniciativa do Deputado Alceu Moreira em relação à 

disponibilidade de emendas para o município. Continuou falando que seria sua ultima sessão, 

devido que o Vereador titular irá reassumir o cargo, agradeceu os Edis e assessores da Casa e fala o 

quanto gostou de passar esse tempo junto ao Poder Executivo. Exmo. Sr. Nestor Machado dos 

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

Agradeceu ao Deputado Federal Alceu Moreira. Disse ainda que com os pedidos de providências 

encaminhados a administração municipal deveria ser atendidos. Frisou que não irá concorrer 

novamente ao cargo de Vereador mais que sempre irá contribuir para o bem dos munícipes. 

Segundo o Vereador, teria ouvido do Deputado Estadual Gabriel Souza que dificilmente a ligação 

asfáltica Caraá a Santo Antônio da Patrulha dificilmente seria iniciada no corrente ano. Exmo. Sr. 

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

presentes. Inicialmente comentou sobre sua campanha política e frisa que sempre trabalhará com 

honestidade e transparência. Fala ainda que caso eleito irá fiscalizar para que os munícipes fiquem 

informados e que as obras venham a acontecer. Fala da atual situação da política brasileira. 

Momento em que o Exmo. Sr. Omar Moro, solicita a aparte e fala que a política seria honesta mais 
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os políticos desonestos. Retomando a palavra o Exmo. Sr. Cláudio Luis Sanna; disse que a 

política deveria começar limpa do menos Poder para o maior, pois segundo o Vereador assim, não 

estaria o Brasil na situação que se encontra. 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 segunda Reunião Ordinária do ano 

de 2016. Nada mais a constar, eu Secretário, encerro a presente Ata. 

 

 

 

_____________________________ 

 

 

_____________________________ 

 

Cláudio Luis Sanna Eduardo Nogy da Silva 
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Nestor Machado dos Santos 

______________________________ 

Ricardo Nunes Rolim 


