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  Aos Vinte e Nove Dias do mês de Setembro 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. Ordem do Dia aprovada pro unanimidade. Ata da Sessão anterior 
Aprovada por unanimidade. Tendo como Matéria do Executivo Municipal: Ofício nº161/2014: Solicita que sejam 
designados dia e hora para a realização da Audiência Pública, a teor do Artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
para fins de elaboração da Lei das Diretrizes Orçamentárias. Tendo como Matéria do Legislativo Municipal: 
Indicação nº044/2014 de autoria do Vereador Luiz Carlos Castoldi, solicita ao executivo que estude a 
possibilidade, de que seja feito um local de recreação na Comunidade de Posse Godoy, pois, a Comunidade não 
possui um local de lazer, onde pais possam levar seus filhos para brincar e um local onde as pessoas possam se 
encontrar e tomar um chimarrão. Passou-se à PEQUENO EXPEDIENTE: Com a palavra o Vereador Eduardo saúda 
os colegas vereadores, sobre a questão da Saúde debatida em reunião anterior à Sessão, comenta que por uma 
questão de educação trouxe à Câmara, o referido assunto, mas deixa claro sua opinião e reforça que não é a causa 
a qual ele defende, comenta que apesar dos problemas, Mormaço e conhecido como pólo em saúde, 
complementa que existem outros pontos que talvez estejam deixando a desejar, mas que a Saúde é um serviço 
essencial e que os vereadores não podem aceitar que este serviço, seja diminuído, reforça as palavras da 
Secretária da Saúde, de que muitos contratos não foram renovados por questão de economia, salvo os 
necessários, os demais foram exonerados, frisa que é uma questão que os funcionários da saúde deveriam ter 
resolvido com a Secretária, e talvez feito um acordo interno, caso não houvesse problemas na prestação do 
serviço, já que pela Lei os funcionários da Saúde não têm direito ao Turno Único, encerra e agradece. A Vereadora 
Rosicler assume a palavra, saúda o Presidente, os colegas vereadores e os assessores, agradece a presença da 
Secretária Sandra na reunião anterior pelos esclarecimentos prestados, concorda com o ponto de vista do colega 
Eduardo, que é uma questão em que os vereadores não podem intervir e que deve ser resolvida com a Secretária 
e o Prefeito, pede que seja feito um Poço Negro e encanamento de Água na residência do Sr. Cláudio Bortolomedi, 
no Santo Antônio do Jacuí, encerra e agradece. Passou-se a GRANDE EXPEDIENTE: Com palavra o Vereador Edson, 
saúda os colegas vereadores, assessores, parabeniza a Secretaria da Educação, o Departamento de Esportes pela 
belo evento ocorrido no último sábado, a primeira Rústica Municipal, comenta que não houve uma participação 
expressiva, mas que as pessoas vieram prestigiar, comenta da alegria das crianças em participar e subir ao pódio, 
mas que é um evento que precisa ser aprimorado e realizado anualmente, fala que as escolas têm influência na 
preparação para tal competição, e que como estas preparam para o futebol, devem preparar os alunos para 
outras atividades, salienta que o município deve fugir do incentivo somente ao Futebol, e que Esporte não é só 
Futebol, enfatiza que muitos dos alunos que vão às escolas não gostam de futebol, e que precisa haver outras 
atividades para encaixar estes alunos, sugere da criação de um roteiro diversificado de esportes para as escolas 
cumprirem, fala que a tempo bate na questão da diversificação de modalidades esportivas e que é preciso haver 
consciência e mudança, sobre a indicação do colega Luiz Carlos, comenta que é uma indicação importante e 
reforça que a Posse Godoy é a maior Comunidade do Município mas que sofre da ausência de um espaço para ser 
utilizado pelo domínio público, comenta que há espaços particulares, mas que serão instaladas academias ao ar 
livre, inclusive uma na comunidade de Posse Godoy, frisa da força esportiva que existe na Comunidade, mas que é 
preciso analisar juntamente com o Município para a realização da  mesma, com relação ao abaixo assinado dos 
funcionários da Educação, fala que não é de responsabilidade da Câmara de Vereadores, e que como não é um 
projeto que veio à Câmara para ser votado, não cabe à mesma discutir e deliberar a favor ou contra, e que os 
mesmos deveriam ter se reunido com os vereadores para discutir sobre, mas que na aprovação do Turno Único 
ninguém manifestou-se, tanto o Comércio quanto funcionários e demais pessoas, reforça que após a aprovação, 
discussões de nada adiantam, encerra e agradece. O presidente Olair assume a palavra, saúda os colegas 
vereadores e assessores, repassa um convite da Escola Antônio de Godoy Bueno, para um Jantar Dançante a 
realizar-se no dia Três de Outubro, na próxima sexta-feira, portanto, às Vinte horas e trinta minutos, nas 
dependências do Salão da Comunidade de São José, agradece a presença da Secretária da Saúde e do Secretário 



da Fazenda em reunião anterior, sobre a questão do Turno Único levantada pelos funcionários da Saúde, fala que 
são ônus do cargo Legislativo o qual os colegas escolheram, e que na maioria das vezes os vereadores são 
responsabilizados, mas que nunca houve turno único em tal Secretaria, já que é um serviço essencial, e que é uma 
questão para o Executivo resolver, parabeniza a Secretaria da Educação pela Primeira Rústica Municipal, reforça 
que deve-se incentivar modalidades esportivas como esta e não só o Futebol, e que há muitos talentos além do 
Futebol, fala que precisam entrar em consenso sobre o horário das Sessões mas que após o intervalo, iram 
discutir, encerra e agradece. Passou-se ao Intervalo Regimental por dez minutos.  Reiniciaram-se os trabalhos 
com a chamada nominal dos vereadores, e não havendo matérias para serem apreciadas. Passou-se ao ESPAÇO 
LÍDER DA BANCADA: Com a palavra o vereador Wagner, saúda a todos, parabeniza o colega Luiz Carlos pelo bom 
mês de trabalho, e espera que ele retorne em breve, sobre a indicação do mesmo, fala que é muito importante, 
pois, hoje, é uma das comunidades que mais cresce e a maior, lembra que quando ele e o colega Sérgio estiveram 
em Brasília foi estudada a possibilidade de uma emenda para esta área, e que ficou para ser discutida e estudada 
em Dois Mil e Quinze, parabeniza a Comunidade de São Miguel pela bela festa e que sempre que ele vai à 
comunidade é muito bem recebido, assim como as demais pessoas, acrescenta que quem vem uma vez, retorna, 
pois são muito bem tratados, agradece aos Secretários pelos relatórios apresentados, encerra e agradece. Passou-
se a EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Com a palavra o Vereador Luiz Carlos, saúda o Presidente e os demais colegas, sobre 
a sua indicação fala que a Comunidade cresce a cada dia, e que como ele tem filho pequeno, sente falta de um 
espaço de lazer para utilizar, e que outras pessoas também vieram até ele indagar sobre as possibilidades, pede o 
apoio do Executivo para que esta ideia saia do papel e agradece os trinta dias que participou das sessões e que só 
acresceu à sua vida, encerra e agradece. A Vereadora Sônia assume a palavra, saúda a todos, agradece a 
compreensão dos colegas pelo seu atraso, sobre a indicação do colega Luiz Carlos, comenta que é válida, pois a 
comunidade é muito grande e que realmente há falta de um espaço como este para as famílias se divertirem, fala 
que a comunidade cresce a cada dia, agradece o excelente trabalho do colega Luiz Carlos, na questão da Saúde 
reforça que os funcionários deveriam ter vindo nas Sessões que foram discutido e aprovado consequentemente o 
Turno Único, que se presenciassem a mesma saberiam que não depende somente dos Vereadores, comenta que 
ao término do Turno Único, os colegas podem pedir em números quanto foi economizado, porque os vereadores 
devem fiscalizar, agradece à Comunidade do São Miguel pela Festa do Padroeiro realizada no domingo passado, e 
a presença das pessoas que se fizeram presentes, encerra e agradece. O Vereador Antônio assume a palavra, 
saúda os colegas, agradece a presença dos Secretários da Saúde e da Fazenda, pelos esclarecimentos prestados, 
na questão da saúde fala que eles não podem ser beneficiados pelo Turno Único já que a prestação do serviço é 
essencial, fala que é fácil cobrar, sem saber da real situação dos vereadores, e que os mesmos não têm o poder 
para tomar decisões sozinhos, sobre a indicação do colega Luiz Carlos comenta que é importante, que já foi 
discutido sobre uma possível adaptação do Ginásio da Comunidade para o futebol de salão, referente à festa do 
São Miguel usa as mesmas palavras da colega Sônia, e que o conselho está de parabéns, encerra e agradece. O 
Presidente Olair reassume a palavra e indaga sobre o horário das próximas Sessões, que ficou definido para as 
Treze horas e trinta minutos enquanto o Turno Único estiver vigente. 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.   


