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ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

Data: 13 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 

Suplente de Vereador Luiz Presente para se dirigir a Tribuna e prestar juramento para o cargo de 

Vereador Titular. Isso feito o Presidente declarou o mesmo empossado. Prosseguindo 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 quinta 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 

Mensagem n° 25/2016, o qual “encaminha projeto de lei”, de autoria do Poder Executivo 

Municipal; Ofício Mensagem n° 26/2016, o qual “encaminha projetos de lei”, de autoria do Poder 

Executivo Municipal; Ofício Mensagem n° 27/2016, o qual “encaminha leis municipais”, de autoria 

do Poder Executivo Municipal; Ofício n° 180/2016, o qual “encaminha resposta ao pedido de 

informação solicitado através do requerimento n° 005/2016”, de autoria do Poder Executivo 

Municipal; Ofício n° 193/2016, o qual “encaminha resposta ao pedido de informação solicitado 

através do requerimento n° 004/2016”, de autoria do Poder Executivo Municipal; Ofício n° 

186/2016, o qual “solicitar a manifestação dessa Casa, a fim de instruir o presente processo n° 

065/1.15.0002663-7”, de autoria do Poder Executivo Municipal; Pedido de Providência n° 

053/2016, 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° 

054/2016, o qual “solicita patrolamento e ensaibramento na Travessa Nove”, de autoria do Vereador 

Cláudio Luis Sanna; Pedido de Providência n° 055/2016, o qual “solicita patrolamento e 

ensaibramento na Travessa Nove, próximo a residência do Sr. Paulo Aliardi (Paulão)”, de autoria do 

Vereador Cláudio Luis Sanna; Pedido de Providência n° 056/2016, o qual “solicita reforma na ponte 
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em frente à propriedade do Sr. Miguel Barruf, na localidade de Arroio Guimarães”, de autoria do Vereador 

Edílson Fraga da Silva; Moção de Pesar n° 012/2016, o qual “encaminha moção de profundo pesar 

aos familiares do Sr. Osmar José Gomes”, de autoria de todos os Vereadores; Projeto de Lei n° 

055/2016, o qual “INSTITUI O SISTEMA DE SOBREAVISO AOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS QUE TRABALHAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E CONSELHO 

TUTELAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, de autoria do Poder Executivo Municipal; Projeto 

de Lei n° 056/2016, o qual “ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO ANEXO PREVISTO PELO ART. 

3º DA LEI 1.532, 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. Exmo. Sr. 

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

presentes. Iniciou falando e explicando detalhes de cada um dos projetos de leis em tramitação na Casa.  

Prosseguindo o, Excelentíssimo, Senhor Presidente suspendeu a reunião por cinco minutos para 

formação da Ordem do Dia: Projeto de Lei n° 051/2016, o qual “ALTERA DISPOSITIVOS DA 

LEI MUNICIPAL N.º 137/98 – PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES E RESPECTIVO 

QUADRO DE CARGOS”, de autoria do Poder Executivo Municipal, colocado em discussão onde 

usou a palavra o Exmo. Sr. Léo Claudio Monticelli; onde disse que tem observado a preocupação 

da administração municipal em tomar decisões sem o consentimento do Poder Legislativo. Afirma o 

Vereador que já vêm sendo trabalhado seis horas diárias. Disse ainda que seria importante a 

aprovação do Projeto em questão. Exmo. Sr. Ricardo Nunes Rolim; colocou a importância do 

diálogo e parceria que se tem com o Sindicato, Poder Executivo e Legislativo para tornar viável a 

aprovação do projeto discutido. Frisou que essa redução de carga horária irá melhorar o trabalho. 

Disse saber ainda o empenho dos mesmos e que são merecedores desse incentivo. Em seguida foi 

colocado em votação, sendo assim aprovados por todos os Vereadores presentes; Projeto de lei n° 

053/2016, o qual “ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO ANEXO PREVISTO PELO ART 3º DA LEI 

1.613, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015”, de autoria do Poder Executivo Municipal, sendo 

colocado em discussão e votação, sendo assim aprovado por todos os Vereadores presentes; Projeto 

de lei n° 054/2016, o qual “ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL N.º 137/98 – PLANO 

DE CARREIRA DOS SERVIDORES E RESPECTIVO QUADRO DE CARGOS”, de autoria do 

Poder Executivo Municipal, colocado em discussão onde usou a palavra o Exmo. Sr. Léo Claudio 

Monticelli; falou do trabalho da antiga bióloga e novamente contou um pouco da rigidez que a 

profissional tratava a população. Afirmou o Vereador que está sendo alterado esse padrão porque 
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não era compatível com os outros e conta que a mesma já estaria trabalhando. Salienta ainda que 

espera que a bióloga atual seja mais compreensível com a população e que faça um bom trabalho. 

Também falou que os próprios Vereadores poderiam ajudar a orientar as pessoas em suas 

comunidades. Em seguida foi colocado em votação, sendo assim aprovado por todos os Vereadores 

presentes; Projeto de Lei n° 055/2016, o qual “INSTITUI O SISTEMA DE SOBREAVISO AOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS QUE TRABALHAM NA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAUDE E CONSELHO TUTELAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, de autoria do Poder 

Executivo Municipal, encaminhado para a Comissão de Constituição, Justiça, Educação, Saúde, 

Ação Social e Meio Ambiente; Projeto de Lei n° 056/2016, o qual “ABRE CRÉDITO ESPECIAL 

NO ANEXO PREVISTO PELO ART. 3º DA LEI 1.532, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2014” de 

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

Orçamento, Obras e Serviços Públicos; Moção de Pesar n° 012/2016, o qual “encaminha moção de 

profundo pesar aos familiares do Sr. Osmar José Gomes”, de autoria de todos os Vereadores, 

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

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. Léo Claudio Monticelli; que saudou a Mesa Diretora, 

colegas Vereadores, Assessores e demais presentes. Inicialmente elogiou ao secretário de obras 

municipal por iniciar e terminar as obras e afirma ainda que esse é o objetivo do mesmo. Agradeceu 

ainda a compreensão dos colegas Vereadores nas aprovações dos projetos de leis. Exmo. Sr. 

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

presentes. Parabenizou aos servidores que se faziam presentes na sessão ordinária. Segundo o 

Vereador não precisaria o TCE ter apontado para que o projeto 051/2016 viesse a Casa para 

aprovação. Frisou a assessoria jurídica que teve em relação ao projeto, quanto do Poder Legislativo 

como do Executivo. Continuou falando do seu pedido de providência, onde disse que seria bastante 

necessário a pintura dos quebra-molas na localidade de Rio dos Sinos, pois pessoas do municípios e 

visitantes batem no mesmo por não terem conhecimento. Exmo. Sr. Omar Moro; que saudou a 

Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes. Comentou que o Vereador 

Eduardo foi feliz em seu pedido de providência. Cita que também o fez e conta que até empresários 

teriam se oferecido para doar a tinta. Momento em que o Exmo. Sr. Fabiano Santos da Silva pede 

a aparte e sugere que se durante a semana não tomarem providências que os nove Vereadores se 

reúnem e paguem uma pessoa para fazer o trabalho, antes que aconteça um acidente. Retomando a 
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palavra o Exmo. Sr. Omar Moro; disse ser uma boa ideia e afirma que a tinta seria doada. 

Continuou dizendo que praticamente tudo o que se é feito no município passa pelo Poder 

Legislativo e conta que na sessão passada teriam aprovado o salário do prefeito, vice-prefeito e 

secretários municipais, salientando que teriam aprovado para os próximos anos o mesmo valor 

dessa legislatura. Afirma ainda que em anos eleitorais as criticas aumentam e que o mesmo gostaria 

de deixar bem claro essa questão. Sobre o projeto 051/2016 disse que seria justo aprovarem a 

regularização, pois os cargos de serviços gerias e monitores já estariam fazendo seis horas diárias. 

Finalizou dizendo que perderam mais um integrante da Comissão de Emancipação do Município e 

que estariam enviando um voto de profundo pesar aos familiares e expressa condolências. Exmo. 

Sr. Fabiano Santos da Silva, que saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e 

demais presentes. Comentou sobre os pedidos de informação que teria feito em reuniões passadas 

sobre emendas parlamentares. Segundo o Vereador há três anos a administração municipal teria 

feito um plano e não deu certo e que agora teriam pedido um prazo de trezentos e sessenta e cinco 

dias para fazer um outro. Afirma que esse ano não vem mais e diz que essa emenda seria para a 

criação de um posto de saúde na localidade de Rio dos Sinos. Pediu ainda um pouco mais de 

respeito para as respostas que a administração municipal trás até a Casa, pois não estaria com 

informações concretas. Continuou falando de outras emendas. Solicita novamente o pedido de 

informação sobre a quadra poliesportiva da Escola Carlos Gomes. Comentou que a aprovação do 

projeto de lei 051/2016 seria mérito dos servidores juntamente com o Sindicato dos Servidores 

Públicos Municipais e se disse ser sempre parceiro. Exmo. Sr. Edílson Fraga da Silva; que saudou 

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

projeto de lei 051/2016, onde segundo o Vereador nenhum dos demais Edis, em nenhum momento, 

teve dúvidas na aprovação do mesmo. Contou sobre a conversa com assessores jurídicos dos dois 

Poderes. Afirmou ainda que o que for bom para os servidores do município sempre será aprovado. 

Em seguida falou do seu pedido de providência, pedindo para que fosse atendido, pois a ponte se 

encontra em péssimo estado oferendo grandes perigos por aqueles que por ela passam. Elogiou o 

trabalho feito na estrada que liga a localidade de Arroio Guimarães ao Fraga. Exmo. Sr. Ricardo 

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

Inicialmente falou da bióloga, frisando que tudo o que é radical demais não funciona. Falou 

novamente da rigorosidade da antiga bióloga e falou que a atual é mais acessível, frisa ainda que dá 

para ser acessível dentro da legalidade. Conta que em anos anteriores não tinha Departamento de 

Meio Ambiente. Continuou falando dos projetos de lei que foram aprovados e sobre o trator para a 
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associação. Falou ao Vereador Fabiano que é fácil se dirigir a Tribuna e reclamar do que está 

funcionando, mais que na gestão atual foi criado duas associações no município para que assim as 

próprias localidades pudessem se organizar e frisa que está funcionando muito bem. Disse que tem 

um trator no local. Disse ainda que de pouco a pouco o município vai adquirindo conquistas. Sobre 

as emendas o Vereador afirmou que se o Deputado destinou para o município, há qualquer 

momento pode chegar. Salienta ainda que não teria necessidade de críticas sobre a administração 

municipal. Falou ainda que gostaria que cada comunidade tivesse uma máquina. Prosseguiu falando 

da parceria da EMATER, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Secretaria de Agricultura e Poder 

Legislativo. Citou a aprovação do SIM e afirmou que em breve o médico veterinário estaria 

trabalhando no município. Momento em que o Exmo. Sr. Fabiano Santos da Silva, solicita a 

aparte e disse que para informação do Vereador, o mesmo não teria feito crítica, apenas que fez um 

pedido de informação para saber por que o recurso teria sido trancado. Disse que criticou os cento e 

vinte mil reais destinado a saúde. Disse ainda para o Vereador prestar mais atenção nos 

pronunciamentos. Retomando a palavra o Exmo. Sr. Ricardo Nunes Rolim, disse que não é a 

primeira vez que o Vereador Fabiano faz críticas e muitas vezes sem fundamentação. Explicou 

sobre á contra partida da quadra poliesportiva da Escola Carlos Gomes. Exmo. Sr. Luiz Presente; 

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

primeiro momento que estava assumindo o cargo titular de Vereador no lugar do Vereador João 

Luis mais com dor no coração, pois eram muito amigos. Falou sobre o dia de Santo Antônio. 

Comentou sobre a moção de pesar. Sobre a estrada perto da Igreja Nossa Senhora das lágrimas, o 

Vereador conta que colocaram pedras e a comunidade estava reclamando, mas disse que naquele dia 

teria passado pela mesma estrada e tinha uma máquina trabalhando no local. Frisa esperar que fique 

um bom trabalho. Continuou falando da bióloga, falou do mau trabalho que fez e disse que a nova 

profissional seria bem compreensível. Falou ainda sobre o aumento dos subsídios onde disse que 

aprovaram o mesmo valor do corrente ano. Sobre o projeto de lei n° 051/2016, disse que em 

nenhum momento foi contra, mas como presidente da comissão foi buscar esclarecimento junto á 

constitucionalidade. Exmo. Sr. Cláudio Luis Sanna; que saudou a Mesa Diretora, colegas 

Vereadores, Assessores e demais presentes. Disse em primeiro momento que como os outros 

Vereadores, o mesmo também gostaria de agradecer o secretário de obras, mais infelizmente ainda 

não seria possível, pois seus pedidos de providências não vêm sendo atendidos. Continuou falando 

do projeto de lei n° 051/2016, dizendo que se está dentro da lei e for para o bem dos funcionários os 

projetos de leis devem ser aprovados. Falou sobre o SIM, disse que ficou muito feliz com a 



Câmara Municipal de Vereadores 

Caraá – RS 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 
Av. Arno Von Saltiél, nº 190, Cx. Postal 122, CEP 95515-000, Centro 

Caraá/RS, Fone: (51) 3615 1315 e 3615 1041 

6 

conversa positiva que teve com o Deputado Federal Alceu Moreira. Momento em que o Exmo. Sr. 

Fabiano Santos da Silva, solicita a aparte e fala que seria interessante fazer uma parceria com os 

municípios limítrofes para fazer um SIM regional e os produtores poderem expandir seus produtos e 

diminuir o gasto com o médico veterinário e explica. Retomando a palavra o Exmo. Sr. Cláudio 

Luis Sanna, concorda e disse que tendo a base já seria um começo. Sobre a antiga bióloga e antiga 

agrônoma o Vereador disse que foi uma infelicidade tê-las no município. Elogiou os atuais 

integrantes da EMATER. Encerrou seu discurso falando que se houvesse mais parceria entre os dois 

poderes e todos os Vereadores o município cresceria muito mais. Continuando concedeu cinco 

minutos para as comunicações dos Líderes de Bancada: Nada a constar. Comunicação do 

Presidente: O Presidente informou que de acordo com todos os Vereadores, ficaria eleito para 

exercer o cargo de Vice-Presidente da Mesa Diretora o Vereador Luiz Presente até o dia 

31/012/2016. Em seguida o Presidente deu por encerrada a décima sexta Reunião Ordinária do ano 

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

 

 

 

_____________________________ 

 

 

_____________________________ 

 

Cláudio Luis Sanna Eduardo Nogy da Silva 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

Edílson Fraga da Silva Fabiano Santos da Silva 

 

 

 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

 

Léo Claudio Monticelli Luiz Presente 
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________________________ 

 

                            Omar Moro 

 

______________________________ 

Nestor Machado dos Santos 

______________________________ 

Ricardo Nunes Rolim 


