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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

Data: 14 de março 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 segunda 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 os Vereadores para reunião do SSPM e FAPS, de 

autoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Caraá; Correspondência Recebida, a 

qual “apresenta o projeto de trabalho e solicita a subvenção de valores do ente público”, de autoria 

do Centro de Tradições Gaúchas Sentinela do Sinos; Ofício n° 069/2016, o qual “encaminha leis 

sancionadas e publicadas”, de autoria do Poder Executivo Municipal; Ofício n°074/2016, o qual 

“solicita a retirada do projeto de lei n° 017/2016”, de autoria do Poder Executivo Municipal; Ofício 

n° 011/2016 – 46ZE, o qual “solicita lista de pessoas que exerceram cargos de chefia no período de 

1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015, de autoria da Justiça Eleitoral – 46ª Zona Eleitoral 

do Rio Grande do Sul; Pedido de Providência n° 008/2016, o qual “solicita reforma na ponte pênsil 

na Localidade de Arroio Guimarães, a mesma que liga a Localidade de Lajeadinho”, de autoria do 

Vereador Edílson Fraga da Silva; 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. Não houve manifestações. Nada mais a constar no Expediente. De 

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

formação da Ordem do Dia: Nada há constar. Retornando aos trabalhos, o Excelentíssimo Senhor 

Presidente concedeu dez minutos para cada Vereador para se manifestar no período destinado às 

Explicações Pessoais: Exmo. Sr. Léo Claudio Monticelli, que saudou a Mesa Diretora, colegas 

Vereadores, Assessores e demais presentes. Comentou inicialmente sobre a ligação asfáltica Caraá – 
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Santo Antônio da Patrulha. Frisou que deixou convite da festa do feijão, salientando ser um evento 

de bastante importância para a comunidade, citando que a trinta e dois anos já vem acontecendo à 

festa. Agradeceu a todos que se mobilizaram para que a festa acontecesse. Exmo. Sr. Omar Moro; 

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

parabenizou a comunidade do Morro da Lage pelo movimento asfáltico Caraá – Santo Antônio da 

Patrulha. Continuando falou que gostaria de parcerias para arrumar a estrada do Alto Sertão até a 

divisa da Baixa Grande que segundo o Vereador está em péssimas condições. Afirmou que a 

Prefeitura de Riozinho estaria disposta a essa parceria. Disse ainda que são oportunidades que não 

deveriam ser desperdiçadas. Falou sobre uma reunião que teria sido feito com a diretoria do 

Sindicato Rural, parabenizando os organizadores e demais participantes, frisando a importância. 

Exmo. Sr. Edílson Fraga da Silva, que saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e 

demais presentes. Comentou inicialmente sobre seu pedido de providência, salientando a grande 

valia dessa ponte para os moradores da comunidade. Seguindo falou que terá uma reunião em Porto 

Alegre com a pauta do acesso asfáltico Caraá – Santo Antônio da Patrulha. Cita o ano eleitoral e 

falou da necessidade de participar dessas reuniões para que a obra se concretize. Comentou em 

seguida sobre a agricultura. Exmo. Sr. Ricardo Nunes Rolim; que saudou a Mesa Diretora, colegas 

Vereadores, Assessores e demais presentes. Comentou inicialmente que a festa do feijão foi 

magnifica e salienta que deve-se preservar essa tradição. Parabenizou toda a comunidade. Momento 

em que o Exmo. Sr. Léo Claudio Monticelli pede a parte e fala sobre a dificuldade da agricultura, 

contando que a safra do feijão foi péssima. Contou também que o evento reúne forças para manter 

as tradições. Cita a produção prejudicada da batata doce e salienta que poderiam fazer um evento a 

nível municipal, cita que teria que partir de uma organização que seja apoiada pelos produtores. 

Retomando a palavra o Exmo. Sr. Ricardo Nunes Rolim continuou falando sobre o trabalho de 

assistência técnica e das parcerias entre Secretaria da Agricultura, Sindicato Rural e EMATER. Cita 

que a batata doce seria hoje, o carro chefe no município e cita as diversas doenças que os produtores 

estão enfrentando. Falou ainda que criar uma festa no município sobre a batata doce seria uma 

valorização para os produtores. Falou também da ida a Porto Alegre sobre o movimento asfáltico 

Caraá – Santo Antônio da Patrulha. Frisou que seria importante concluir o acesso até Santo Antônio 

da Patrulha mais salienta que até a divisa do município seria bem vindo também pelo fato da grande 

poeira que os moradores daquele trecho vêm enfrentando. Comentou sobre a Festcana, que no 

corrente ano foi trocada a data, pois nos anos anteriores a enchente atrapalhou, não deixando com 

que a festa acontecesse. Disse que terá uma exposição de carros antigos. Exmo. Sr. Nestor 
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Machado dos Santos; que saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e demais 

presentes. Comentou inicialmente sobre o asfalto. Sobre a estrada do Alto Sertão até a divisa da 

Baixa Grande o Vereador disse que seria um absurdo não fazerem aquela estrada já que teriam o 

apoio do município de Riozinho. Exmo. Sr. Cláudio Luis Sanna; que saudou a Mesa Diretora, 

colegas Vereadores, Assessores e demais presentes. Comentou sobre a agricultura, frisando sua 

importância no município. Seguiu contando que em um curso que teria feito, surgiu a ideia de se 

fazer um projeto de lei com o recurso que sobra do Legislativo, o mesmo que é repassado no final 

do ano para o Executivo, onde cinquenta por cento desse valor seria em benefício da agricultura 

familiar. Comentou também sobre as estradas do município e do acesso asfáltico. Líderes de 

Bancada: Exmo. Sr. Omar Moro, que saudou a Mesa Diretora, colegas Vereadores, Assessores e 

demais presentes. Comentou sobre a mudança da ata. Solicitou que todas as falas da bancada do PP 

fosse constado em ata. Comunicação do Presidente: Nada há constar. Em seguida o Presidente deu 

por encerrada a terceira 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 

 

 

 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

 

Léo Claudio Monticelli João Luis da Cunha 
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______________________________ 

Nestor Machado dos Santos 

 

 

 

 

_____________________________ 

                            Omar Moro 

 
 

 

 

 

 

_____________________________ 

Ricardo Nunes Rolim 


