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 Aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e quatorze, na Câmara Municipal de Vereadores de 
Mormaço, no Plenário Ulisses Adalberto A. Rodrigues, os Vereadores se reuniram para sessão ordinária 
presidida pelo vereador Olair Belo de Carvalho. O Presidente solicitou o Secretário que fizesse a leitura do 
texto Bíblico. Após o solicitou que fizesse a verificação do quorum com a chamada nominal dos Vereadores. 
Presente os Senhores Vereadores em número legal deu-se continuidade aos trabalhos. O Presidente solicitou 

o Secretário que fizesse a leitura da ordem do dia. Tendo como Matéria do Executivo Municipal: Projeto 
de Lei do Executivo nº038/2014:  AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, 
ALTERANDO A LEI MUNICIPAL Nº 1.111/2013, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO 
DE MORMAÇO PARA O EXERCÍCIO DE 2014, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Conforme o projeto  fica 
autorizado à abertura de crédito para readequação do Plano de Aplicação de Vigilância da Secretaria 
Municipal da Saúde. Também cria dotações dentro da Secretaria Municipal da Educação, Cultura e 
Desporto, que darão suporte a despesas com aquisição de Merenda Escolar, para readequação no 
Orçamento Municipal. Projeto em pauta para Estudo das Comissões. Projeto de Lei do Executivo 
nº039/2014: DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL PARA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  Conforme evidenciado pelo Departamento de Assistência Social do Governo do Estado 
do Rio Grande do Sul, a fim de que o município venha a receber recursos de Programas específicos da 
área, o CRAS deverá ser composto por: um coordenador nível superior 40 horas, dois técnicos nível 
superior, um assistente social, um psicólogo, dois técnicos nível médio, sendo um auxiliar administrativo 
e um orientador social, todos 40 horas cada.  E para compor a equipe se faz a CONTRATAÇÃO de um 
psicólogo. Projeto em pauta para Estudo das Comissões. Ata da Sessão anterior Aprovada por 
unanimidade. Passou-se a GRANDE EXPEDIENTE:. Com a palavra o vereador Olair saúda a todos, agrade-se a 
presença dos colegas vereadores que participaram do XI encontro de jovens rurais. Reforça convite para 
Sessão da AVASB que será em São José do Herval, na questão abordada o município de São José do Herval 
quer participar do Campo de Apoio do Corpo de Bombeiros de Soledade, também seria a oportunidade de 
levar a questão da segurança de nosso município nos finais de semana onde não possui efetivos de plantão. 
Convida todos para estar junto a Câmara no dia 29 de julho para audiência pública onde o comitê do PMSB 
(Plano Municipal de Saneamento Básico) vai apresentar o plano. Deixa sua explicativa referentes aos projetos 
que estão e vai ficar em pauta, onde um se trata apenas ajustes no Orçamento e o outro a contratação de 
uma psicóloga, na questão do CRAS.  Intervalo regimental de 10 minutos. Reiniciaram-se os trabalhos com a 
chamada nominal dos vereadores e havendo quorum legal, passou para apreciação das matérias incluídas na 
ordem do dia, Passou-se para discussão e votação. Passou-se a ESPAÇO LÍDER DA BANCADA: Com a palavra o 
vereador Wagner, saúda a todos, reforça o pedido ao Secretário de Obras na questão da estrada do Passo 
dos Loureiros e Água Branca. Parabeniza o colega Sergio pela passagem de seu aniversário. Agradece 
participação de todos os agricultores que prestigiaram o XI encontro de jovens rurais. Convida os demais 
vereadores para Reunião da AVASB. Coloca que os projetos vão ser estudados, e que se realmente for de 
necessidade não existe motivo para não aprovar. Faz reforço sobre iluminação pública nas comunidades do 
município. Nada mais havendo a tratar o Presidente agradeceu a presença de todos, e declarou encerrada a 
presente sessão. A qual vai assinada por mim e pelo Presidente. 


