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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

Data: 04 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, João Luis da Cunha; 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 

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: Comunicado n° CM 237936/2015, o qual “informa a liberação de 

recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação”, de autoria do Ministério da Educação; Comunicado n° CM 

290174/2015, o qual “informa a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução 

de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação”, de autoria do Ministério da 

Educação; Comunicado n° CM 290172/2015, o qual “informa a liberação de recursos financeiros 

destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação”, de autoria do Ministério da Educação; Comunicado n° CM 290173/2015, o qual 

“informa a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação”, de autoria do Ministério da Educação; 

Comunicado CM 290177/2015, o qual “informa a liberação de recursos financeiros destinados a 

garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação”, de autoria 

do Ministério da Educação; Comunicado n° CM 290178/2015, o qual “informa a liberação de 

recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação”, de autoria do Ministério da Educação; Comunicado n° CM 

290175/2015, o qual “informa a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução 

de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação”, de autoria do Ministério da 

Educação; CE- 01/2016, o qual “convida os Vereadores e solicita o espaço do plenário para 
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realização da Oficina Regional Permanente de Proteção de Defesa Civil do vale do Paranhana, 

Região das Hortênsias e Alto Sinos”, de autoria da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de 

Caraá; Ofício Mensagem n° 09/2016, o qual “encaminha projeto de lei para apreciação e votação”, 

de autoria do Poder Executivo Municipal; Ofício n° 090/2016, o qual “ encaminha leis municipais”, 

de autoria do Poder Executivo Municipal; Pedido de Providência n° 025/2016, o qual “solicita 

envaletamento e encascalhamento na estrada Travessa Santo Isidoro na Localidade de Sertão do Rio 

dos Sinos até a caixa d’água”, de autoria do Vereador Omar Moro; Pedido de Providência n° 

026/2016, 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 Omar Moro; Pedido de Providência n° 027/2016, o qual 

“solicita patrolamento e encascalhamento na estrada dos Pinheiros que liga a Localidade de Linha 

Padre Vieira a Cidade de Osório”, de autoria do Vereador Cláudio Luis Sanna; Pedido de 

Providência n° 028/2016, o qual “solicita reparos nas pontes, as quais estão localizadas próximas às 

residências do Sr. Nercindo e do Sr. Osvaldo na Localidade de Alto Rio do Meio”, de autoria do 

Vereador Fabiano Santos da Silva; Projeto de Lei nº 026/2016, o qual “ABRE CRÉDITO 

ESPECIAL NO ANEXO PREVISTO PELO ART 3° DA LEI 1.613, DE 23 DE DEZEMBRO DE 

2015”, 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 Cláudio Monticelli, que saudou a Mesa 

Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes. Comentou sobre o projeto de lei 

026/2016 explicando-o. 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 CRÉDITO ESPECIAL NO ANEXO PREVISTO PELO ART 3° DA 

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

encaminhado para a Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos; Projeto de Lei 

n° 022/2016, o qual “ABRE CRÉDITO ESPECIAL 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 onde se manifestou o Exmo. Sr. Léo Claudio Monticelli, 

falando que a funcionária Gilvana esteve na Casa, onde a mesma esclareceu alguns pontos em 

relação ao projeto. Frisou que ficou bem claro e segundo o Vereador ainda, não lhe restou dúvidas. 

Prosseguindo foi colocado em votação, sendo assim aprovado por todos os Vereadores presentes. 

Nada mais a constar no Expediente do Dia, de imediato o Excelentíssimo, Senhor Presidente 
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prosseguiu com o protocolo, colocando a palavra à disposição dos Excelentíssimos Edis. Exmo. Sr. 

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

presentes. Comentou inicialmente sobre seus pedidos de providência feito na sessão anterior. 

Solicita que seja atendido o mais rápido possível. Desejou boas vindas ao novo secretário de obras. 

Exmo. Sr. Ricardo Nunes Rolim; que saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e 

demais presentes. Comentou inicialmente que falou com Sr. Djalmo que estaria assumindo o cargo 

de secretário de obras, sobre o quebra molas em próximo ao Banrisul. Frisou sua preocupação com 

os idosos em dias de pagamento e com as crianças em dias de feira. Pediu que se possível fosse 

contemplado seu pedido. Sobre a assistência social o Vereador comentou sobre o projeto e 

parabenizou o bom trabalho. Exmo. Sr. Léo Claudio Monticelli; que saudou a Mesa Diretora, 

colegas Vereadores, Assessores e demais presentes. Primeiramente desejou sucesso ao novo 

secretário de obras. Seguindo falou sobre o evento da Defesa Civil e citou a importância de os 

Vereadores estarem presentes. Salientou a importância da Devesa Civil no município. Sugeriu duas 

proposições para a próxima Reunião Ordinária. Onde uma delas seria uma moção para a CEEE 

referente à falta de energia elétrica, onde conta que seguidamente cai à luz por qualquer tipo de 

vento e frisa o fato de na festa da comunidade de Alto Lageadinho terem ficado sem energia 

elétrica. Momento em que o Exmo. Sr. Eduardo Nogy da Silva pede a aparte e fala que se 

informou e no próximo mês a CEEE fará uma limpeza nas redes do município. Contou que 

seguidamente acontece em sua comunidade também. Retomando a palavra o Exmo. Sr. Léo 

Claudio Monticelli; fala que sempre fazem o serviço mal feito e ainda deixam os galhos nas 

valetas. Disse ainda que a CEEE deveria fiscalizar os serviços terceirizados. Momento em que o 

Exmo. Sr. Ricardo Nunes Rolim, pede a aparte e fala que há uns dois anos atrás a CEEE estava 

colocando postes na localidade de Morro da Lage e que esse serviço causou a perfuração de canos 

deixando a comunidade sem água. Retomando a palavra o Exmo. Sr. Léo Claudio Monticelli; 

disse saber que existe grande demanda mais salienta que a CEEE cobra muito bem para não atender 

devidamente a população. Contou ainda que há tempos foi pedido uma roçada e que nada teria 

acontecido. Seguindo fez um pedido de providência para a colocação de placas indicativas nas 

comunidades que ainda não possuem. Segundo o Vereador ainda, os Edis, lideres de comunidades 

cometem poluição visual no município, colocando placas e cartazes de festas em paradas de ônibus, 

postes de luz e demais lugares. Conta que em algumas cidades isso não é permitido e se disse 

disposto a se reunir com os demais lideres para solucionar esse caso. Exmo. Sr. Omar Moro; que 

saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes. Iniciou seu discurso 
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fazendo pedidos de providências verbalmente, o qual solicita que seja reiterado a regulamentação 

das paradas de ônibus e que seja feito refúgios, pois segundo o Vereador tem muitos lugares de 

grande perigo, em seguida solicitou que fosse colocado lixeiras no centro do município. Seguindo 

falou sobre seus pedidos de providência feito na sessão que se seguia. Falou sobre a Travessa Santo 

Isidoro já que irão fazer um trabalho devido à festa do Sertão do Rio dos Sinos. Sobre a faixa de 

segurança na localidade de Rio dos Sinos o Vereador falou novamente sobre a necessidade da 

pintura e o perigo por ser em frente a duas escolas. Convidou a todos os colegas Vereadores para 

participarem da festa da comunidade de Sertão do Rio dos Sinos. Finalizou falando dos 107 anos do 

Clube do Internacional, o qual é torcedor. Exmo. Sr. Nestor Machado dos Santos; que saudou a 

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

social, dizendo que os funcionários tem o dever de fazerem bem o seu trabalho, pois ganham para 

isso. Falou sobre a Defesa Civil, dizendo que todos que podem ajudam. Falou também da doação 

para a Defesa Civil. Comentou ainda sobre a CEEE. Exmo. Sr. Cláudio Luis Sanna; que saudou a 

Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais presentes. Comentou sobre o horário do 

ônibus do Morro Agudo, onde cita que as crianças perdem o início da aula. Pede ainda providências 

à administração municipal. Momento em que o Exmo. Sr. Ricardo Nunes Rolim, pede a aparte e 

diz que nessa questão deveria ver o tempo que estaria atrasando para adequar esse horário. 

Momento em que o Exmo. Sr. Léo Claudio Monticelli, pede a aparte e fala seria importante 

conversar diretamente com a secretaria de educação para ter uma noção maior sobre esse assunto. 

Frisou que provavelmente existe argumentos que justifique essa situação. Retomando a palavra o 

Exmo. Sr. Cláudio Luis Sanna fala que necessita melhorias nesse caso. Comentou sobre as 

paradas de ônibus. Prosseguindo falou da estrada que liga a localidade de Linha Padre Vieira com o 

Fraga e solicita ao secretário de obras que seja feita. Comentou também sobre o caso da CEEE, 

sobre as faixas de segurança do município e sobre as placas de localização. Líderes de Bancada: 

Nada há constar. Comunicação do Presidente: Exmo. Sr. Cláudio Luis Sanna solicitou os 

Vereadores que tragam suas declarações de imposto de renda com ano base em 2014. Em seguida o 

Presidente deu por encerrada a sexta Reunião Ordinária do ano de 2016. Nada mais a constar, eu 

Secretário, encerro a presente Ata. 
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_____________________________ 

 

Cláudio Luis Sanna Eduardo Nogy da Silva 
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_____________________________ 

 

Edílson Fraga da Silva Fabiano Santos da Silva 

 

 

 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

 

Léo Claudio Monticelli João Luis da Cunha 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Nestor Machado dos Santos 

 

 

 

 

_____________________________ 

                            Omar Moro 

 
 

 

 

 

 

_____________________________ 

Ricardo Nunes Rolim 


