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ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

Data: 11 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, 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. 

Prosseguindo, Excelentíssimo Senhor Presidente, colocou a ata da sexta 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° 10/2016, o qual “encaminha para apreciação e votação projeto de lei”, de 

autoria do Poder Executivo Municipal; Ofício Mensagem n° 11/2016, o qual “encaminha para 

apreciação e votação projeto de lei”, de autoria do Poder Executivo Municipal; Ofício n° 15/2016, o 

qual “solicita cedência do espaço da Câmara de Vereadores para atividade de ensaio do Coral Nossa 

Gente”, de autoria do Centro de Referência de Assistência Social; Ofício n° 104/2016, o qual 

“encaminha lei municipal”, de autoria do Poder Executivo Municipal; Ofício 103/2016, o qual 

“solicita cedência do Plenário para reunião de Prefeitos”, de autoria do Poder Executivo Municipal; 

Ofício n° 19/2016, o qual “solicita audiência pública para apreciação do Relatório de Gestão do 3º 

Quadrimestre (SARGSUS) referente ao ano de 2015”, de autoria da Secretaria Municipal de Saúde 

de Caraá; Pedido de Providência n° 030/2016, o qual “solicita a colocação de placas indicativas dos 

nomes das Localidades de Passo Osvaldo Cruz, Linha Padre Vieira, Arroio Guimarães, Lajeadinho, 

Alto Lajeadinho, Fraga. Entretanto, na Localidade do Fraga, colocação de placa indicativa “Reserva 

Indígena” e “Nascente do Rio dos Sinos”, Na igreja, na Localidade do Fraga, colocação de placa 

indicando a direção das Localidades Linha Padre Vieira e Linha Três Morros”, de autoria do 

Vereador Léo Claudio Monticelli; Pedido de Providência n° 031/2016, o qual “solicita patrolamento 

e ensaibramento na estrada que liga as Localidades de Morro Agudo à Linha Padre Vieira”, de 

autoria do Vereador Cláudio Luis Sanna; Pedido de Providência n° 032/2016, o qual “solicita 

patrolamento e ensaibramento na estrada principal de Caraá Central e Alto Caraá até a divisa com o 
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Município de Osório”, de autoria do Vereador Cláudio Luis Sanna; Pedido de Providência n° 

033/2016, o qual “solicita ensaibramento e encascalhamento na Rua Canto do Meio em Canto Azul, 

iniciando na residência da Sra. Valdirena até a residência dos Sr. João Miguel da Cunha”, de autoria 

do Vereador Ricardo Nunes Rolim; Pedido de Providência n° 034/2016, o qual “solicita troca de 

luminárias em frente à residência da Sra. Ana Cortinove, Sra. Rosane Sanna e Sr Anício Manara, na 

Estrada dos Cortinove em Localidade de Linha Padre Vieira”, de autoria do Vereador Cláudio Luis 

Sanna; Pedido de Providência n° 035/2016, o qual “solicita reforma na ponte em frente à 

propriedade do Sr. Miguel Barruf, na localidade de Arroio Guimarães”, de autoria do Vereador 

Edílson Fraga da Silva; Moção 001/2016, o qual “solicita podas de árvores nas proximidades das 

redes e reparos de manutenção, incluindo vistoria nos postes de madeiras danificados, nas 

Localidades de Passo Osvaldo Cruz, Linha Padre Vieira, Arroio Guimarães, Lajeadinho, Alto 

Lajeadinho e Colônia Fraga”, de autoria do Vereador Léo Claudio Monticelli; Indicação n° 

003/2016, a qual “solicita construção de abrigos de ônibus com refúgios desde a entrada da Vila 

Nova até a divisa com o Município de Santo Antônio da Patrulha, na definição da distância entre as 

paradas, devem ser contemplados os aspectos acessibilidade (distância de caminhada), concentração 

de usuários nos abrigos e tempo de parada para as operações de embarque e desembarque”, de 

autoria do Vereador Omar Moro; Projeto de Lei n° 027/2016, o qual “ABRE CRÉDITO ESPECIAL 

NO ANEXO PREVISTO PELO ART 3º DA LEI 1.613/2015, DE DEZEMBRO DE 2015”, de 

autoria do Poder Executivo Municipal; Projeto de Lei n° 028/2016, o qual “AUTORIZA A 

CONTRATAÇÃO DE FARMACÊUTICO 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. Omar Moro, que saudou a Mesa Diretora, colegas 

Vereadores, Assessores e demais presentes. Comentou sobre os projetos de leis e solicitou a 

administração municipal que atendesse a sua indicação explicando a importância da mesma. Exmo. 

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

presentes. Comentou sobre os projetos em tramitação na Casa, como de costume esclarecendo cada 

um deles. Sobre a contratação de um farmacêutico o Vereador disse ser uma exigência e continuou 

falando dos abrigos de ônibus. Seguiu falando do seu pedido de providência e a moção a CEEE 

salientando o quão importante seria essas placas de sinalização para o município. 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 nº 026/2016, o qual “ABRE 
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CRÉDITO ESPECIAL NO ANEXO PREVISTO PELO ART 3° DA LEI 1.613, 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° 

027/2016, o qual “ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO ANEXO PREVISTO PELO ART 3º DA LEI 

1.613/2015, 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° 028/2016, o qual “AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE FARMACÊUTICO E DÁ 

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

Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos; Moção n° 001/2016, o qual “solicita 

podas de árvores nas proximidades das redes e reparos de manutenção, incluindo vistoria nos postes 

de madeiras danificados, nas Localidades de Passo Osvaldo Cruz, Linha Padre Vieira, Arroio 

Guimarães, Lajeadinho, Alto Lajeadinho e Colônia Fraga”, de autoria do Vereador Léo Claudio 

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

Vereadores presentes. 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. Comentou inicialmente sobre sua indicação. Seguindo falou da festa 

da sua comunidade, frisando que foi uma ótima festa, com um bom público e agradeceu a presença 

de todos que participaram. Falou sobre o campeonato de bocha e parabenizou a equipe que 

participaram. Finalizou falando da situação do colega Vereador João Luis o qual está passando por 

problemas de saúde, desejou força e coragem ao mesmo. Exmo. Sr. Fabiano Santos da Silva, que 

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

inicialmente sobre o pedido de providência realizado pelo colega Nestor, que seria manutenção 

numa das estradas do Canto Azul, aproveitou o ensejo e pediu para que fosse dado uma maior 

atenção as demais estradas daquele local. Relembrou sua solicitação na estrada do Sr. Adão 

Menotti, na localidade de Linha Padre Vieira. Parabenizou o colega Vereador Omar pela festa da 

sua comunidade e agradeceu ao acolhimento da sua equipe que faz o churrasco nas festas se 

colocando a disposição de outras comunidades. Referiu-se ao colega Vereador João Luis pedindo a 

Deus pela sua saúde e disse acreditar que o amigo se recuperará em breve. Exmo. Sr. Edílson 

Fraga da Silva, que saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes. 

Comentou sobre as placas de sinalização e falou que realmente é de bastante urgência que seja feita 

essa colocação de placas. Seguindo falou do seu pedido de providência explicando o motivo da 
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solicitação. Comentou também que quando o maquinário se desloca para um local que seja feito os 

pedidos que foram solicitados naquela localidade. Pediu ainda, que fosse dado mais atenção quando 

se fosse fazer um trabalho, para até mesmo terem menos despesas. Comentou sobre a moção que 

será encaminhado a CEEE, dizendo que já teria feito em outra ocasião. Falou também sobre as 

paradas de ônibus. Exmo. Sr. Ricardo Nunes Rolim, que saudou a Mesa Diretora, colegas 

Vereadores, Assessores e demais presentes. Inicialmente comentou sobre a saúde, comentando que 

a servidora Gilvana esteve na Casa apresentando o relatório de gestão do 3º quadrimestre de dois 

mil e quinze. Falou sobre as mamografias e a demanda que se tem no município. Falou da 

prevenção, da falta de estrutura para fazer esse tipo de exame no município e frisou a importância 

de que fosse feito. Comentou ainda sobre a prevenção que os agentes de saúde levam as casas dos 

munícipes. Parabenizou a nova associação que engloba as localidades de Caraá Central, Alto Caraá, 

Rio do Meio, Alto Rio do Meio, Sanga Funda, Morro Agudo onde segundo o Vereador haverá um 

trator para descentralizar um pouco da secretaria, como já acontece no Fraga e em outras 

comunidades. Disse que a administração municipal estaria dando uma grande atenção à agricultura. 

Falou das demandas das secretarias municipais. Cita ainda que deveria ser criada uma secretaria de 

Turismo. Parabenizou as mulheres que participaram de um curso do SENAI que ensinavam a fazer 

compotas de frutas, disse que foi um grande aprendizado. Parabenizou ainda o colega Vereador 

Omar pela iniciativa de sua Indicação. Exmo. Sr. Léo Claudio Monticelli, que saudou a Mesa 

Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes. Inicialmente convidou a todos para a 

Festcana, frisando que o município estaria fazendo um esforço muito grande para fazer com que 

esse evento venha a acontecer. Citou os outros anos que devido as fortes chuvas não se realizou e 

por esse motivo o mês seria trocado de outubro para abril. Falou ainda sobre o incentivo a produção 

de cana. Comentou também sobre o Coral que vêm fazendo os ensaios na Câmara Municipal, sobre 

a reunião de Prefeitos que acontecerá no próximo sábado, frisando a importância de participar. 

Momento em que o Exmo. Sr. Ricardo Nunes Rolim, solicita a aparte e pergunta se no caso do 

maestro não teria que ser feito um novo processo seletivo caso não fosse possível há renovação do 

contrato. Retomando a palavra o Exmo. Sr. Léo Claudio Monticelli, fala que teria que ser feito um 

processo seletivo. Prosseguiu falando da Indicação feita pelo Vereador Omar, onde disse que como 

proposto nem precisaria, já que não teria custos para o município já poderia sair da Casa em forma 

de projeto de lei. Exmo. Sr. Nestor Machado dos Santos, que saudou a Mesa Diretora, colegas 

Vereadores, Assessores e demais presentes.  Manifestou-se em virtude da saúde do amigo Vereador 

João Luis, dizendo ser grave, que pede a Deus por sua recuperação total e para que em breve retorne 
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ao seu lugar na Mesa. Exmo. Sr. Cláudio Luis Sanna, que saudou a Mesa Diretora, colegas 

Vereadores, Assessores e demais presentes. Iniciou falando sobra à iluminação pública na estrada 

dos Cortinove, onde segundo o Vereador faz mais de um ano que não se faz manutenção. Comentou 

ainda sobre as estradas, principalmente as que passam ônibus escolares. Falou novamente sobre a 

perda de aula das crianças devido ao atraso do ônibus. Fez uma crítica referente a uma reunião que 

teria na localidade de Fraga, onde segundo o mesmo, não tinha ninguém para atendê-los. Frisa ainda 

que ficou triste com a situação. Momento em que Exmo. Sr. Léo Claudio Monticelli, solicita a 

aparte e disse lamentar muito pelo acontecido e falou ainda que o Vereador Cláudio deveria buscar 

maiores informações do que aconteceu e justifica-se ainda que quando veio para a Câmara, o 

mesmo só ouvia falar nessas reuniões, que nunca foi convidado para participar, não sabia das 

escalas de reuniões. Contou que na última reunião, onde o mesmo faz parte da diretoria do 

Sindicato, não pôde se fazer presente por motivo de doença na família e acredita que foi distribuído 

o itinerário das reuniões nesse dia. Disse ainda que está todos os dias no sindicato e não lhe 

passaram as datas nem os locais. Disse também que é coordenador da comunidade, do Salão da 

Igreja e não foi lhe pedido o espaço do mesmo. Falou que ficou sabendo no sábado a noitinha, 

porque um vizinho lhe foi perguntar da reunião e o mesmo disse não saber da reunião. Conta o 

Vereador ainda que o vizinho lhe teria informado que passou um carro de som mais que o ele não 

ouviu e nem sabia de reunião. Salienta o Vereador que se soubesse da reunião teria convocado a 

comunidade e que teria um bom número de pessoas participando. Disse que espera ter uma outra 

reunião em sua comunidade e que vai cobrar para que aconteça. Retomando a palavra o Exmo. Sr. 

Cláudio Luis Sanna, disse que achou fraco da parte do colega como Vereador, pois o mesmo teria 

ajudado a fundar o município, é diretor do Sindicato. Afirmou que falou com vizinhos lá e o mesmo 

disse que sabia por que teria passado um carro de som. Disse ainda que estando a frente da 

comunidade o Colega Vereador deveria estar no local. Momento em que o Exmo. Sr. Ricardo 

Nunes Rolim, solicita a aparte e fala que talvez, houve uma falha do Sindicato, disse que às vezes 

não participa das reuniões por ter aulas há noite, mais que provavelmente passou despercebido e 

esqueceram de passar para o Vereador Léo. Mais disse sinceramente que não sabe como isso 

aconteceu. Retomando a palavra novamente o Exmo. Sr. Cláudio Luis Sanna, disse que o 

representante da comunidade tem a obrigação de participar. Fala ainda que essa seria uma causa do 

município não se desenvolver. Momento que o Exmo. Sr. Nestor Machado dos Santos, solicita a 

aparte e fala que alguns Vereadores, iriam para a Câmara falar do desenvolvimento da agricultura e 

quando se tem uma reunião não participam. Momento que o Exmo. Sr. Omar Moro, solicita a 
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aparte e pergunta qual a justificativa que o Vereador Cláudio lhe daria por não ter participado da 

reunião em sua localidade no Sertão do Rio dos Sinos. Retomando a palavra o Exmo. Sr. Cláudio 

Luis Sanna, conta que nesse dia encontrou uma pessoa morta há três dias dentro de uma casa e fala 

ainda que não quer que o assunto seja levado para o lado da politicagem. 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 sétima 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 
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Léo Claudio Monticelli João Luis da Cunha 

 

 

 

 

 

                                         

_________________________________ 

Ricardo Nunes Rolim 

 

________________________ 

 

                            Omar Moro 

 

______________________________ 

Nestor Machado dos Santos 


