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ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

Data: 09 de Maio de 2016. 

Hora: 19 horas 

Local: Câmara Municipal de Vereadores de Caraá. 

 

  Vereadores presentes: Cláudio Luis Sanna, Léo Claudio Monticelli, Luiz 

Presente, 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. Em seguida, o Excelentíssimo Senhor Presidente, colocou a ata da 

Décima 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° 140/2016, o qual “encaminha lei municipal”, de autoria do 

Poder Executivo Municipal; Ofício Mensagem n° 14/2016, o qual “encaminha projetos de leis”, de 

autoria do Poder Executivo Municipal; Ofício n° 024/2016, o qual “solicita espaço do Plenário para 

reunião”, de autoria da Secretaria Municipal de Saúde; Moção de Pesar n° 005/2016, a qual 

“encaminha voto de profundo pesar aos familiares do Sr. Adão José de Oliveira”, de autoria de 

todos os Vereadores; Projeto de Lei n° 033/2016, 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; Projeto de Lei n° 034/2016, 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; Projeto de Lei n° 035/2016, o qual “ABRE CRÉDITO 

SUPLEMENTAR NO ANEXO PREVISTO PELO ART 3º DA LEI 1.613/2015, DE 23 DE 

DEZEMBRO DE 2015”, de autoria do Poder Executivo Municipal; Projeto de Lei n° 036/2016, o 

qual “AUTORIZA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”, de autoria do Poder Executivo Municipal; Projeto de Lei n° 

037/2016/LEGISLATIVO, o qual “INSTITUI E NORMATIZA AS ELEIÇÕES DE DIRETORES E 

VICE-DIRETORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE CARAÁ E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”, de autoria do Vereador Cláudio Luis Sanna – PMDB. 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. Ricardo Nunes Rolim, que 
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saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes. Comentou sobre os 

projetos de leis que estão em tramitação na Casa. Explicando-os e esclarecendo dados e números 

dos mesmos. Exmo. Sr. Léo Claudio Monticelli, que saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, 

Assessores e demais presentes. Comentou sobre o projeto de lei n° 033/2016, falando de uma 

situação acontecida no ano de dois mil e quatorze, segundo o Vereador em relação a crianças e 

adolescentes. Frisa ainda que o CONDICA deve fiscalizar. Falou também sobre o projeto de lei 

indicado pelo Vereador Cláudio dizendo ser importante e que seria bom discutir o mesmo com a 

secretaria de educação e todo o magistério. Comentou ainda sobre o voto de profundo pesar e 

expressa condolências a família. Nada a constar. Prosseguindo o, Excelentíssimo, Senhor Presidente 

suspendeu a reunião por cinco minutos para formação da Ordem do Dia: Projeto de Lei n° 

033/2016, 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, colocado em 

discussão sendo encaminhado para Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos; 

Projeto de Lei n° 034/2016, 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, colocado em discussão sendo encaminhado para Comissão de Finanças, Orçamento, 

Obras e Serviços Públicos; Projeto de Lei n° 035/2016, o qual “ABRE CRÉDITO 

SUPLEMENTAR NO ANEXO PREVISTO PELO ART 3º DA LEI 1.613/2015, DE 23 DE 

DEZEMBRO DE 2015”, 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° 

036/2016, o qual “AUTORIZA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, de autoria do Poder Executivo Municipal, colocado em discussão 

sendo encaminhado para Comissão de Constituição e Justiça, Educação, Saúde, Ação Social e Meio 

Ambiente;  Projeto de Lei n° 037/2016/LEGISLATIVO, o qual “INSTITUI E NORMATIZA AS 

ELEIÇÕES DE DIRETORES E VICE-DIRETORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 

DE CARAÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, de autoria do Vereador Cláudio Luis Sanna – 

PMDB, colocado em discussão sendo encaminhado para Comissão de Constituição e Justiça, 

Educação, Saúde, Ação Social e Meio Ambiente; Moção de Pesar n° 005/2016, a qual “encaminha 

voto de profundo pesar aos familiares do Sr. Adão José de Oliveira”, de autoria de todos os 

Vereadores, 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 
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Excelentíssimos Edis. Exmo. Sr. Ricardo Nunes Rolim, que saudou a Mesa Diretora, colegas 

Vereadores, Assessores e demais presentes. Comentou inicialmente sobre o estatuto da criança e do 

adolescente, levando em questão também o estatuto do idoso onde disse que muitas coisas não são 

cumpridas. Fala sobre o passe livre nas passagens de ônibus, onde segundo o Vereador foi pleiteado 

mais não foi obtido êxito na causa. Conta sobre uma palestra que assistiu onde o palestrante contou 

um fato sobre um neto que praticava maus tratos ao avô e expressa sua indignação, inclusive com as 

crianças. Salienta que é bem vinda as denuncias nesses casos de mau trato. Salienta que crianças e 

idosos são seres sem defesa. Frisa que as escolas tem que ficar atentas também. Exmo. Sr. Luiz 

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

Comentou inicialmente sobre o voto de pesar aos familiares do Sr. Adão José de Oliveira contando 

a boa pessoa que era. Disse que não costuma fazer pedidos de providências e fala da estrada do Alto 

Caraá até a igreja e solicita ao secretário de obras que vá com o trabalho até o fim da estrada, pois 

existem algumas partes que não estão muito boas. Comenta também sobre a estrada que liga a 

comunidade de Morro Agudo. Comentou também sobre a questão das passagens sobre os idosos e 

frisa que gostaria muito que os mesmos não pagassem passagem mais que entendem as empresas. 

Conta que visitou o Vereador João Luis e disse torcer pela sua recuperação. Exmo. Sr. Léo Claudio 

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

Comentou sobre os projetos que beneficiam crianças no município. Falou de algumas situações que 

presenciou durante sua gestão na secretaria de assistência social com crianças, idosos, adolescentes 

e pais, drogados. Frisa que se sentiu impotente algumas vezes por não poder resolver por esferas 

administrativas não permitirem e por várias outras situações. Segundo o Vereador foi feito um 

trabalho de organização junto ao conselho tutelar, disse que conseguiram um prédio estruturado e 

que teriam um veículo com motorista à disposição. Disse que acompanhou o conselho tutelar e viu 

de perto muitos casos, elogiou duas conselheiras tutelares do tempo da sua gestão, Viviane e Rita 

onde frisou o bom trabalho realizado. Elogiou também as atuais que estão se empenhando para fazer 

um bom trabalho. Cita ainda o Ministério Público e a fiscalização constante nos municípios. Fala 

das diversas fases que o conselho tutelar passou no passar dos nos. Exmo. Sr. Omar Moro; que 

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

estrada da localidade do Sertão do Rio dos Sinos citando também a estrada da Baixa Grande. Disse 

saber que não teria material e cita a situação dos bueiros dizendo que necessita de reparos. Falou 

também sobre a saibreira estar trancada. Momento em que o Exmo. Sr. Léo Claudio Monticelli, 

solicita a aparte e fala que teve uma conversa com o pessoal da administração municipal e que teria 



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 

4 

saído a licitação da saibreira. Retomando a palavra o Exmo. Sr. Omar Moro, disse ser muito bom. 

Prosseguiu falando do Estatuto da Criança e Adolescente, segundo o Vereador é aplicado a lei 

somente para pessoas pobres, pois na televisão existem crianças trabalhando e ganhando dinheiro e 

que as pessoas de menos posses não podem trabalhar numa fábrica de calçados que seria o caso do 

município. Contou ainda o Vereador o caso de um jovem que saiu chorando de dentro de uma 

fábrica, pois não podia trabalhar. Disse achar uma injustiça. Falou sobre a educação e saúde, 

dizendo que o percentual da educação é muito mais elevado. Expressa sua indignação. Desejou um 

Feliz Dia das Mães a todas as mães do Brasil, que são guerreiras e responsáveis. Comentou em 

seguida sobre o voto de profundo pesar. Concluiu seu discurso falando do título que seu time 

Internacional recebeu no Campeonato Gaúcho de futebol. Continuando concedeu cinco minutos 

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

Nada a constar. Em seguida o Presidente deu por encerrada a décima primeira 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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_________________________________ 

Ricardo Nunes Rolim 

 

________________________ 

 

                            Omar Moro 

 

______________________________ 

Nestor Machado dos Santos 


