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ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

Data: 11 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 décima nona 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 n° 231/2016, 

o qual “informa o solicitado no requerimento n° 006/2016”, de autoria do Poder Executivo 

Municipal; Ofício n° 239/2016, o qual “solicita levantamento, bem como a comprovação do 

deposito no fundo de aposentadoria das contribuições recolhidas ao regime próprio de previdência 

social sobre a remuneração do cargo eletivo do Vereador Fabiano Santos da Silva”, de autoria do 

Poder Executivo Municipal; Ofício 235/2016, o qual “encaminha leis municipais”, de autoria do 

Poder Executivo Municipal; Ofício/SE n° 040/2016, o qual “encaminha voto de profundo pesar”, de 

autoria do Comitê Sinos; Pedido de Providência n° 065/2016, o qual “solicita patrolamento e 

ensaibramento na Travessa Nove”, de autoria do Vereador Cláudio Luis Sanna; Ofício n° 066/2016, o qual 

“solicita patrolamento e ensaibramento na Travessa Nove, próximo a residência do Sr. Paulo Aliardi 

(Paulão)”, de autoria do Vereador Cláudio Luis Sanna. 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 há constar.  Prosseguindo o, Excelentíssimo, Senhor 

Presidente suspendeu a reunião por cinco minutos para formação da Ordem do Dia: Nada 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. Léo Claudio Monticelli; que saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e 

demais presentes. Comentou inicialmente que não pode se fazer presente no campeonato municipal 

de futebol, pois teve festa na sua comunidade. Disse que ficou sabendo do grande público que 
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tiveram prestigiando o jogo, parabeniza a organização do departamento de esporte do município. 

Salientou ainda que seria importante encaminhar uma moção de congratulação para a organização 

dos jogos e a equipe campeã de futebol. Exmo. Sr. Omar Moro; que saudou a Mesa Diretora, 

colegas Vereadores, Assessores e demais presentes. Comentou que seria necessário um telefone 

para plantão no departamento de água. Conta o Vereador que as localidades de Sertão do Rio dos 

Sinos e Quebrada do Rio dos Sinos ficaram o final de semana sem água e ninguém teria atendido as 

ligações telefônicas dos moradores. Momento em que o Exmo. Sr. Léo Claudio Monticelli solicita 

a aparte e fala que o funcionário da prefeitura, Serginho, teria ficado em função dessas bombas o 

sábado e domingo. Retomando a palavra Exmo. Sr. Omar Moro, contou as reclamações dos 

moradores. Em seguida parabenizou a organização, os times participantes e o time campeão, do 

torneio municipal. Justificou ainda sua falta na festa da Localidade do Fraga. Exmo. Sr. Cláudio 

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

Agradeceu inicialmente a secretaria de obras municipal por ter atendidos seus pedidos de 

providências encaminhados anteriormente e também a secretaria de administração municipal por 

tornar Lei a sua Indicação de Projeto de Lei para incentivo a agricultura familiar. Continuou falando 

que gostaria de ajudar mais a agricultura e cita a sua importância para os munícipes. Falou também 

da falta de luz na localidade de Morro Agudo, onde a população ficou dois dias sem os serviços da 

CEEE. Conta que foi até a companhia para esclarecer, pois segundo o Vereador, a mesma, não 

esclareceu o motivo da falta. Disse ainda que sempre irá defender os direitos da comunidade. 

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 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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_____________________________ 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

Edílson Fraga da Silva Fabiano Santos da Silva 

 

 

 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

 

Léo Claudio Monticelli Luiz Presente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

________________________ 

 

                            Omar Moro 

 

______________________________ 

Nestor Machado dos Santos 

______________________________ 

Ricardo Nunes Rolim 


