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ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

Data: 02 de Maio 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. Em seguida, o Excelentíssimo Senhor 

Presidente, colocou a ata da nona 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° 129/2016, o qual “encaminha lei 

municipal”, de autoria do Poder Executivo Municipal; Ofício Mensagem n° 13/2016, o qual 

“encaminha projetos de leis”, de autoria do Poder Executivo Municipal; Projeto de Decreto 

Legislativo n° 002/2016, o qual “DISPÕE SOBRE A BAIXA DE BENS DO PATRIMÔNIO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÁ”, de autoria da Mesa Diretora do Poder Legislativo; Ofício 

n° 001/2016-GAB, o qual “solicita ao Deputado Federal Alceu Moreira implantação de rede de água 

e saneamento básico na comunidade Morro dos Dias”, de autoria do Vereador Eduardo Nogy da 

Silva; Ofício n° 002/2016-GAB, o qual “solicita ao Deputado Federal Luiz Carlos Busato 

implantação de rede de água e saneamento básico na comunidade Morro dos Dias”, de autoria do 

Vereador Eduardo Nogy da Silva; Ofício n° 003/2016-GAB, o qual “solicita ao Deputado Federal 

Carlos Gomes implantação de rede de água e saneamento básico na comunidade Morro dos Dias”, 

de autoria do Vereador Eduardo Nogy da Silva; Pedido de Providência n° 044/2016, o qual “solicita 

troca de madeiramento na ponte no Beco do Alto Caraá, próximo à residência do Sr. Airton 

Meregalli”, de autoria do Vereador Cláudio Luis Sanna; Moção de Pesar nº 004/2016, a qual 

“encaminha votos de profundo pesar aos familiares do Sr. Fábio Von Saltiél”, de autoria de todos os 

Vereadores; Projeto de Lei n° 031/2016, o qual “ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO ANEXO 

PREVISTO PELO ART 3º DA LEI 1.613, DE DEZEMBRO DE 2015”, de autoria do Poder 
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Executivo Municipal; Projeto de Lei n° 032/2016, 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. 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 inicialmente sobre o projeto de lei 

sobre o recurso para secretaria de educação para melhorias na biblioteca municipal Mário Quintana. 

Segundo o Vereador os estudantes leem mais, mas que o restante da população não tem acesso à 

leitura. Cita doações que receberam do município de Santo Antônio da Patrulha. Salienta ainda o 

Vereador que se tivessem uma biblioteca mais atraente a população se interessaria em ler e visitar a 

mais a biblioteca. Seguindo comentou sobre o voto de profundo pesar que será encaminhado aos 

familiares do Sr. Fábio Von Sáltiel, falando da boa pessoa e no médico que era. Conta ainda um 

pouco da trajetória do mesmo. Exmo. Sr. Ricardo Nunes Rolim, que saudou a Mesa Diretora, 

colegas Vereadores, Assessores e demais presentes. Comentou sobre a questão da ponte da 

localidade de Alto Caraá dizendo que tem bastante movimento e que precisa estar sempre em boas 

qualidades. Comentou também sobre a biblioteca, falando que o mundo virtual teria muita força nos 

dias atuais. Cita ainda que é um incentivador da leitura. Conta o Vereador como começou a ser feito 

o trabalho com os livros no município. Frisou ainda que a leitura ajuda na oratória e expressão ao 

falar. Seguiu falando do voto de pesar aos familiares do Sr. Fábio, frisou que o mesmo não tinha 

receio de fornecer um atestado médico e explica que muitos médicos tem esse medo. Nada a 

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

para formação da Ordem do Dia: Projeto de Lei n° 031/2016, o qual “ABRE CRÉDITO 

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

de autoria do Poder Executivo Municipal, colocado em discussão sendo encaminhado para a 

Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos; Projeto de Lei n° 032/2016, 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 Decreto Legislativo n° 002/2016, o qual “DISPÕE SOBRE A BAIXA DE BENS DO 

PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÁ”, de autoria da Mesa Diretora do Poder 

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

Vereadores; Moção de Pesar nº 004/2016, a qual “encaminha votos de profundo pesar aos familiares 
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do Sr. Fábio Von Saltiél”, 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 Excelentíssimos Edis. Exmo. Sr. Luiz Presente, que saudou a Mesa 

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

de pesar, dizendo que conviveu muito com o Sr. Fábio quando trabalharam no Sindicato Rural. 

Sobre a ponte, o Vereador disse que não faz pedidos de providências, pois conversa direto com o 

secretário de obras e cita também que pediu reparos para a estrada. Comentou sobre o repasse para o 

CTG e disse ser importante. Lamentou não ser possível fazer o mesmo repasse para o grupo de 

capoeira, pois em ano eleitoral existe leis que não permitem. Prosseguiu falando de uma tragédia na 

localidade de Alto Caraá, onde uma casa teria pegado fogo e conta demais fatos. Conta ainda o 

Vereador que o corpo de bombeiros estava com o caminhão estragado. Lamenta o acontecido e se 

dispõe a ajudar. Exmo. Sr. Omar Moro, que saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, 

Assessores e demais presentes. Comentou sobre o voto de pesar, relatando quantas vidas o Sr. Fábio 

salvou. Seguiu falando que foi feita uma denuncia sobre o trabalho que estaria sendo feito na estrada 

do Sertão. Lamentou por existir pessoas do tipo. Falou ainda do dia do trabalhador e parabenizou a 

todos. Continuou falando de um bom trabalho que estaria sendo feito na estrada José Cardoso 

Ramos e destaca que foi a primeira rua nomeada no município. Parabenizou ainda ao secretário de 

obras pelo trabalho que tens realizado e pela transparência. Frisou sua insatisfação com o anterior 

secretário de obras municipal. Exmo. Sr. Cláudio Luis Sanna, que saudou a Mesa Diretora, 

colegas Vereadores, Assessores e demais presentes. Inicialmente comentou sobre as moções que fez 

e pediu para os colegas Vereadores que iram a Brasília entregarem nos gabinetes dos Deputados. 

Falou de cada uma e da importância para o município. Seguiu falando que gostaria de ajudar o 

grupo de capoeira mais que infelizmente a lei no ano eleitoral não permitiria. Falou da ponte e disse 

que deseja visitar todas as comunidades, até mesmo para ajudar ao secretário de obras. Sobre a 

denuncia citada pelo Vereador Omar o Vereador lamenta e disse que seria uma atitude desumana. 

Desejou boa viagem aos colegas Vereadores que iram a Brasília. Continuando concedeu cinco 

minutos para as comunicações dos Líderes de Bancada: Exmo. Sr. Omar Moro, em nome da 

Bancada do PP deseja uma boa viagem aos colegas Vereadores e que consigam retorno em suas 

solicitações. Comunicação do Presidente: Nada a constar. Em seguida o Presidente deu por 

encerrada a décima 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 
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Léo Claudio Monticelli Luiz Presente 
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Ricardo Nunes Rolim 

 

________________________ 

 

                            Omar Moro 

 

______________________________ 

Nestor Machado dos Santos 


