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ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

Data: 18 de abril 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, Senhor 

Presidente, solicitou ao Suplente de Vereador Luiz Presente para que se dirigisse a Tribuna para 

prestar o juramento de posse do cargo de Vereador. Prosseguindo solicitou ao Servidor que fizesse a 

leitura de um texto bíblico como na forma de costume. Prosseguindo, Excelentíssimo Senhor 

Presidente, colocou a ata da 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: Correspondência Recebida, a qual “convida 

o Presidente do Poder Legislativo para a abertura da 16ª Festcana”, de autoria do Departamento de 

Turismo Municipal; Ofício n° 113/2016, o qual “encaminha leis municipais”, de autoria do Poder 

Executivo Municipal; Ofício n° 02/2016, o qual “solicita espaço do plenário”, de autoria da 

Sociedade Espírita Bom Jesus; Pedido de Providência n° 037/2016, o qual “solicita patrolamento, 

ensaibramento na estrada que liga a Localidade de Morro a Localidade de Borrúsia no Município de 

Osório, bem como roçadas nas laterais da referida estrada”, de autoria do Vereador Cláudio Luis 

Sanna; Pedido de Providência n° 038/2016, o qual “solicita encascalhamento na Estrada Nossa 

Senhora de Lágrimas na Localidade de Alto Cará, próximo à residência do Sr. Geraldino Ficanha”, 

de autoria do Vereador Cláudio Luis Sanna; Pedido de Providência n° 039/2016, o qual “solicita 

patrolamento, ensaibramento na Rua Adriano Peres Alós na Localidade de Alto Grota que faz 

ligação com a Localidade de Morro Agudo”, de autoria do Vereador Cláudio Luis Sanna; Projeto de 

Lei n° 029/2016/Legislativo, o qual “DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO PROJETO “ADOTE 

UMA LIXEIRA” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, de autoria do Vereador Omar Moro. 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. Falou da 
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sua iniciativa, em formato de projeto de lei para colocação de lixeiras no município e pede a 

colaboração dos colegas para a aprovação do mesmo. Nada mais a constar no Expediente. De 

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

formação da Ordem do Dia: Projeto de Lei n° 028/2016, o qual “AUTORIZA A 

CONTRATAÇÃO DE FARMACÊUTICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, de autoria do 

Poder Executivo Municipal, sendo colocado em discussão bem como em votação, sendo assim 

aprovado por todos os Vereadores presentes; Projeto de Lei n° 029/2016/Legislativo, o qual 

“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO PROJETO “ADOTE UMA LIXEIRA” E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”, de autoria do Vereador Omar Moro, colocado em discussão onde o Exmo. Sr. 

Léo Claudio Monticelli se pronunciou parabenizando em primeiro momento o Vereador Omar pela 

iniciativa, pois estaria buscando através desse projeto de lei melhorias para o município. Afirma o 

Vereador que essa demanda de lixeira será bem aceita pelas empresas privadas e explica as demais 

vantagens sobre o projeto de lei, prosseguindo foi colocado em votação, sendo 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. Exmo. Sr. Eduardo Nogy da Silva, que saudou a Mesa Diretora, colegas 

Vereadores, Assessores e demais presentes. Comentou sobre o impeachment, onde disse que ficou 

bastante satisfeito com o resultado e afirmou ser de grande importância, pois acredita serem os 

primeiros passos ao qual ainda se pode desarmar uma cúpula a qual estaria no comando do País. 

Agradeceu aos Deputados que votaram a favor do impeachment. Exmo. Sr. Omar Moro; que 

saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes. Inicialmente agradeceu 

aos Vereadores que votaram a favor do seu projeto de lei “Adote uma lixeira” e disse esperar que os 

comércios do município se manifestem e façam parcerias para colocar em prática essa ação. Sobre o 

impeachment disse ser totalmente favorável e comentou sobre o que acompanhou durante a votação. 

Segundo Vereador, o Vice-Presidente Michel Temer não teria condições de assumir a Presidência 

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

Assessores e demais presentes. Parabenizou o Vereador Omar pela iniciativa do projeto de lei, onde 

segundo o mesmo seria de suma importância, explicou ainda alguns pontos do projeto. Frisou que 

seria essencial que todas as pessoas tivessem lixeiras em frente as suas casas. Cita ainda as lixeiras 

abertas, onde os animais acabam por mexer e espalhar o lixo. Momento em que o Exmo. Sr. Léo 

Cláudio Monticelli solicita a aparte e fala que tem uma lixeira “meio comunitária”, próximo ao 

salão do Fraga e que se tem um grande acumulo de lixo. Afirma ainda o Vereador que quem colocar 
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a lixeira deveria também colocar regras, pois acaba virando um desrespeito. Retomando a palavra 

Exmo. Sr. Edílson Fraga da Silva falou que imagina também que deveria ser nesse sentido. 

Prosseguindo deu boas vindas ao Suplente de Vereador Luiz Presente e disse ser uma pena pelas 

circunstâncias, pois seria em licença de saúde do Vereador João Luis. Falando do impeachment o 

Vereador disse que ficou feliz com o resultado, frisou a dificuldade das pessoas e de todo o País. 

Falou que o próximo passo seria encaminhar ao Senado e afirmou que o processo será aprovado e 

que acontecerá o impeachment. Exmo. Sr. Ricardo Nunes Rolim; que saudou a Mesa Diretora, 

colegas Vereadores, Assessores e demais presentes. Parabenizou primeiramente a organização da 

Festcana, os músicos da região e os demais. Contou também que teve na festa o primeiro encontro 

de carros antigos e que teve aproximadamente oito carros participando. Prosseguiu falando dos 

demais shows e pessoas que estiveram presentes. Parabenizou ainda, a Escola Pedro José de Borba 

pelo excelente trabalho que vêm realizando no incentivo artístico e cultural levando jovens para se 

apresentar até fora do município. Falou da equipe de capoeira frisando da importância, assim como 

o taekwondo e o futebol. Parabenizou ainda o Vereador Omar pela iniciativa de seu projeto. Sobre o 

impeachment o Vereador disse que não entrará no mérito se foi bom ou ruim, afirma o medo que se 

tem do reflexo que esse processo vem ocasionando no país. Cita ainda que o país está parado em 

função dessa problemática, podendo acontecer diminuição de fundo de participação e diminuição de 

recursos para os municípios. Exmo. Sr. Luiz Presente; que saudou a Mesa Diretora, colegas 

Vereadores, Assessores e demais presentes. Disse que assume o cargo de suplência com dor no 

coração pelo fato de substituir o Vereador João Luis o qual se encontra com um sério problema de 

saúde. Disse que torce que nesses quinze dias ele possa voltar e assumir seu posto. Parabenizou o 

projeto do Vereador Omar, frisando a importância e como irá conscientizar as pessoas. Comentou 

que esteve presente na Festcana, e falou que sabe do pouco recurso que se tem para a realização. 

Citou o CTG, onde disse que lhe chamou a atenção, a música feita em homenagem a Santa Nossa 

Senhora das Lágrimas. Disse estar de parabéns. Voltando ao assunto referente à saúde do Vereador 

João Luis, o Vereador pediu para que todos os Edis, assessores e demais presentes ficassem de pé 

para orar um Pai Nosso em homenagem ao amigo. Deseja recuperação ao colega Vereador. Exmo. 

Sr. Léo Cláudio Monticelli; que saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais 

presentes. Parabenizou primeiramente aos organizadores da Festcana e as pessoas que trabalharam, 

frisou que é um evento para os munícipes participarem e assistirem. Falou que o local ficou muito 

bom. Referiu-se ao impeachment falando que causa muita preocupação nesse momento no país, 

citou que como Brasileiro vêm se preocupando há bastante tempo com essa problemática. Cita 
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algumas das corrupções. Afirma o Vereador que foi feito uma “salada de fruta” nesse processo. 

Falou ainda que a população clama por esse impeachment. Fala ainda que as chamadas pedaladas 

fiscais foi o que mais levou esse processo adiante. Conta outros pontos do processo que corre hoje 

no país. Afirmou que a questão do impeachment seria justa. Afirmou também que o governo do PT 

– Partido dos Trabalhadores, fez muitas coisas boas e cito-as. Deu boas vindas ao Vereador Luiz 

Presente apesar das circunstâncias. Pediu orações ao Vereador João Luis. Frisou um fato acontecido 

com seu filho e que a oração fez a diferença. Exmo. Sr. Cláudio Luis Sanna; que saudou a Mesa 

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

pedidos de providências, citando que todas as solicitações são de suma importância. Comentou 

sobre o impeachment. Falou da situação do Vereador João Luis e disse que aprendeu muito com o 

colega e elogiou seu trabalho na Casa. Continuando concedeu cinco minutos para as comunicações 

dos Líderes de Bancada: Nada a constar. Comunicação do Presidente: O Presidente solicitou 

novamente a declaração de imposto de renda aos Vereadores que ainda não entregaram na Casa. Em 

seguida o Presidente deu por encerrada a oitava 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 


