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ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

Data: 27 de Junho 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 sétima 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° 

202/2016, o qual “encaminha leis municipais”, de autoria de Poder Executivo Municipal; Ofício 

Mensagem n° 30/2016, o qual “encaminha projeto de lei”, de autoria do Poder Executivo 

Municipal; Ofício DG n°4445/2016, o qual “encaminha contas do governo desse Município”, de 

autoria do Tribunal de Contas do Estado; Ofício Pres. 146/2016, o qual “encaminha moção de 

profundo pesar pelo falecimento do Sr. João Luis da Cunha”, de autoria da Câmara de Vereadores 

de Estância Velha; Pedido de Providência n° 060/2016, o qual “solicita troca de luminária em frente 

à propriedade do Sr. Milton de Souza na Localidade de Sertão do Rio dos Sinos”, de autoria do 

Vereador Omar Moro; Pedido de Providência n° 061/2016, o qual “solicita troca de duas luminárias 

na extensão do campo até a residência do falecido Sr. Ênio na Localidade de Pedra Branca”, de 

autoria do Vereador Omar Moro; Pedido de Providência n° 062/2016, o qual “solicita pintura nos 

quebra-molas localizado nas proximidades da creche e também na faixa de pedestres em frente à 

Escola Estadual José Cardoso Ramos, na Localidade de Rio dos Sinos”, de autoria do Vereador 

Eduardo Nogy da Silva; Pedido de Providência n° 063/2016, o qual “que seja feito calçadas em 

frente as fábricas de calçados na localidade de Rio dos Sinos, na propriedade do Sr. Sidnei Amaral 

ou cobrar que o próprio proprietário o faça. Também dois abrigos de ônibus, sendo um deles na 

frente do Atelier do Sr. Sérgio e outra entre a Farmácia Gaúcha e o atelier”, de autoria do Vereador 

Fabiano Santos da Silva; Pedido de Providência n° 064/2016, o qual “solicita a construção de um 

quebra-mola em frente à loja Temper’s Móveis e o antigo mercado do Sr. Flávio Moro”, de autoria 
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do Vereador Fabiano Santos da Silva; Requerimento n° 006/2016, o qual “solicita informações 

sobre obra de cobertura da quadra poliesportiva da Escola Municipal Carlos Gomes na localidade de 

Passo Osvaldo Cruz, de autoria do Vereador Fabiano Santos da Silva; Indicação de Projeto de Lei 

n° 001/2016, o qual “INSTITUI O PROGRAMA RURAL FORTALECIMENTO DO 

AGRICULTOR NO MUNICÍPIO DE CARAÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, de autoria do 

Vereador Cláudio Luis Sanna; Projeto de Lei n° 059/2016, o qual “CONCEDE GRATIFICAÇÃO 

AOS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO FUNDO DE 

APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDORES PÚBLICOS DE CARAÁ E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”, 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. Exmo. Sr. Léo Claudio Monticelli; que saudou a 

Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes. Explicou detalhes do projeto de 

lei 059/2016 que está em tramitação na Casa e salientou a importância do FAPS. Momento em que 

o Exmo. Sr. Fabiano Santos da Silva solicitou a aparte e disse que como funcionário público, no 

ano anterior teria participado de uma reunião que administra o FAPS e explica como são feito os 

investimentos. Retomando a palavra o Exmo. Sr. Léo Claudio Monticelli; disse ser bastante 

importante e que seria também um incentivo ao funcionalismo público. Prosseguindo o, 

Excelentíssimo, Senhor Presidente suspendeu a reunião por cinco minutos para formação da Ordem 

do Dia: Projeto de Lei n° 057/2016, o qual “ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO ANEXO PREVISTO 

PELO ART. 3º DA LEI 1.613, DE 23DE DEZEMBRO DE 2016”, 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° 058/2016, o qual “AUTORIZA A CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA DE NUTRICIONISTA 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° 059/2016, o qual “CONCEDE GRATIFICAÇÃO 

AOS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO FUNDO DE 

APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDORES PÚBLICOS DE CARAÁ E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”, de autoria do Poder Executivo Municipal, sendo encaminhado para a Comissão 

de Constituição, Justiça, Educação, Saúde, Ação Social e Meio Ambiente; Indicação de Projeto de 

Lei n° 001/2016, a qual “INSTITUI O PROGRAMA RURAL FORTALECIMENTO DO 

AGRICULTOR NO MUNICÍPIO DE CARAÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, de autoria do 

Vereador Cláudio Luis Sanna, sendo encaminha para a Comissão de Constituição, Justiça, 
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Educação, Saúde, Ação Social e Meio Ambiente; Requerimento n° 006/2016, o qual “solicita 

informações sobre obra de cobertura da quadra poliesportiva da Escola Municipal Carlos Gomes na 

localidade de Passo Osvaldo Cruz, de autoria do Vereador Fabiano Santos da Silva, colocado em 

discussão bem como em votação, sendo assim aprovado por todos os Vereadores presentes. Nada 

mais a constar na Ordem do Dia, 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. Luiz Presente; que saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, 

Assessores e demais presentes. Comentou que não faz pedidos de providências, mas que pediu 

muitas vezes para a administração municipal realizar reparos na estrada. Afirma o Vereador que 

teria visto saibro no local, mais cona que para sua surpresa foram os moradores que compraram o 

saibro e pagaram a retro para a melhoria da referida estrada. Frisou ainda que o secretário de obras 

teria prometido e não teria cumprido. Exmo. Sr. Léo Claudio Monticelli; que saudou a Mesa 

Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes. Comentou inicialmente sobre o Pró-

Sinos salientando a importância do meio ambiente. Frisou a diferença entre o Comitê Sinos e Pró-

Sinos e cita alguns casos ocorridos em anos anteriores. Seguiu comentando sobre os produtores de 

arroz. Exmo. Sr. Fabiano Santos da Silva; que saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, 

Assessores e demais presentes. Comentou inicialmente sobre o Pró-Sinos e citou o grande defensor 

que o finado Vereador João Luis era na causa. Em seguida falou dos pedidos de providências que 

fez para melhorias na comunidade de Rio dos Sinos, cita abrigos de ônibus, calçadas e quebra 

molas, justificando suas solicitações. Seguindo fez um pedido verbalmente para informações sobre a 

academia de ginástica para os idosos, onde disse que gostaria de saber por que não foi terminado e 

onde estaria os equipamentos. Afirma ainda o Vereador que a mesma se tornou um ponto para 

usuários de drogas. Momento em que o Exmo. Sr. Léo Claudio Monticelli solicita a aparte e fala 

que particularmente não concordou com o local que foi colocado a academia de ginastica, disse que 

não sabe quem definiu o espaço. Retomando a palavra o Exmo. Sr. Fabiano Santos da Silva disse 

que poderia ser feito na praça do centro do município. Afirma ainda que foi um dinheiro mal 

investido e também que não sabe dizer qual seria a utilidade da academia. Momento em que o 

Exmo. Sr. Ricardo Nunes Rolim, solicita a aparte e fala que concorda em partes mais que o 

projeto teria sido feito somente com o que estaria no local e não com equipamentos. Salientou ainda 

que, para ser usado a academia teria que ter um profissional da área disponível para organizar 

grupos e exercícios. Disse que se torna inviável para o município contratar um profissional somente 

para essa finalidade. Retomando a palavra o Exmo. Sr. Fabiano Santos da Silva disse “deveriam 
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ter deixado o dinheiro voltar pois aquilo ali só serve para usuário de droga, não serve pra nada, não 

sei se foi nessa ou na outra administração mais foi mal investido, nem para enfeitar o município 

serve”. Falou também sobre a estrada da Travessa Nove dizendo estar em péssimo estado de 

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

Assessores e demais presentes. Disse que concorda com o discurso do Vereador Fabiano e afirma 

ser um mau investimento. Seguindo falou que endereçou ao Deputado Estadual Gabriel Souza para 

pleitear uma extensão da rede d’água da comunidade de Alto Lagedinho, fala ainda que futuramente 

teria que pleitear um poço artesiano para a comunidade. Afirma que foi uma reinvindicação dos 

moradores. Momento em que o Exmo. Sr. Léo Claudio Monticelli solicita a aparte e fala que 

quando foi perfurado o poço artesiano do Fraga o mesmo teria falado com o Prefeito atual e teria 

obtido a informação de que um poço seria suficiente. Disse que concorda e fala que dificilmente o 

Estado perfura poços em partes altas. Retomando a palavra o Exmo. Sr. Edílson Fraga da Silva 

que teria que ver se o poço do Fraga teria água suficiente. Comentou ainda sobre um trabalho a ser 

realizado na localidade de Arroio Guimarães. Exmo. Sr. Cláudio Luis Sanna; que saudou a Mesa 

Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes. Comentou inicialmente sobre a 

necessidade de um quebra mola na localidade de Rio dos Sinos. Seguiu falando que seria importante 

emendar as redes para resolver os problemas de falta de água. Comentou ainda sobre sua Indicação 

de Projeto de Lei, expressando seu desejo de ter uma máquina trabalhando para o pequeno 

agricultor. Salientou o tempo de espera dos munícipes para a realização de um serviço. 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 

décima oitava 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 


