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  Aos Três dias do mês de Novembro 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 por unanimidade. Ata da Sessão anterior aprovada por 

unanimidade. Tendo como Matéria do Legislativo Municipal: - Moção de Parabéns nº 057/2014: de Parabéns ao 

Pastor Elias Muniz. Indicação nº046/2014 de autoria dos Vereadores Wagner de Loreno e Sônia Mara Kuhn, o 

Projeto de Lei nº049/2014 dispõe sobre o programa ESTRUTURE SUA PROPRIEDADE no âmbito do Município de 

Mormaço. O Executivo propõe alterações na atual legislação modificando valores de horas máquinas e algumas 

alterações no texto. No entanto entendemos que o projeto deva sofrer algumas modificações. Porém como se 

trata de matéria de competência do Poder Executivo, não sujeita a alterações de valores por iniciativa do 

Legislativo, sugerimos através da presente INDICAÇÃO que o Executivo promova as seguintes alterações no 

presente projeto, a saber: Grampo enleirador c/ 19 garfo - 10 URM p/ dia de uso; Concha carregadeira acoplável 

hidráulico - 10 URM p/ dia de uso; Plataforma t. acoplável hidráulica - 10 URM p/ dia de uso. Art. 13 – O 

beneficiário poderá antecipar o pagamento, com os seguintes descontos: a) Pagamento até 30 (trinta) dias da data 

da realização dos serviços e ou permissão de uso, desconto de 40 % (quarenta por cento); b) Pagamento até 60 

(sessenta) dias da data da realização dos serviços e ou permissão de uso, desconto de 20% (vinte por cento); 

Passou-se à Pequeno Expediente: Com a palavra o Vereador Wagner, saúda a todos, referente à sua indicação em 

conjunto com a colega Sônia, fala a respeito do projeto 049, que alguns dos implementos agrícolas estão com 

custo exagerado e sugere que isto seja revisto, tendo em vista que, quem usa são poucos e pequenos produtores, 

também porque possuem baixíssimo índice de manutenção, o que desjustifica o alto valor a ser cobrado, sobre os 

descontos fala que a redução foi muito grande, e indaga sobre uma possível alteração, pede que os colegas 

analisem suas ideias e que o projeto não vá a votação nesta data, e reforça que este Programa vem para beneficiar 

os produtores, benefícios estes que não podem ser retirados, encerra e agradece. Passa-se a palavra ao Vereador 

Edson, saúda a todos, comenta que foi combinado de reunirem-se antes da sessão para discutir sobre o projeto, 

mas não reuniram-se, fala que mais uma semana os projetos ficarão em estudo, e que a Câmara pode sofrer 

penalidades por ultrapassar o prazo de análise, comenta que não adianta deixar a LDO em pauta para estudo, se 

ninguém vier para fazer este estudo, encerra e agradece. Passou-se ao Grande Expediente: Com a palavra o 

Presidente Olair saúda a todos, referente aos projetos em pauta, consulta as Comissões para colocar ou não os 

projetos em votação, fala que é uma decisão das Comissões, e reforça que não há como votar a LDO sem estar 

ciente do assunto, pede que caso não seja votado na data de hoje, que os colegas empenhem-se para que este 

entre na Ordem do Dia da Sessão seguinte, sobre o projeto Estruture sua Propriedade, fala que a indicação feita 

pelos colegas deve ir à votação, mas que fica a cargo do Executivo fazer as devidas modificações, caso assim ache 

necessário, encerra e agradece. Passou-se ao Intervalo Regimental por dez minutos. Reiniciaram-se os trabalhos 

com a chamada nominal dos vereadores, havendo quorum legal, passou-se para apreciação das matérias incluídas 

na ordem do dia. Indicação nº046/2014: Referente ao Programa Estruture sua Propriedade. Aprovada por 

unanimidade. Projeto de Lei do Executivo nº049/2014: Dispõe sobre o programa Estruture sua Propriedade no 

âmbito do município de Mormaço e dá outras providências. Permanece em pauta para estudo das Comissões. 

Projeto de Lei do Executivo nº 050/2014 (LDO): Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício 

Financeiro de 2015. Permanece em pauta para estudo das Comissões. Passou-se a EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Com a 

palavra a Vereadora Sônia, sobre sua moção fala que é um agradecimento pelo bom trabalho do mesmo na 

comunidade e pela sua recente ordenação, sobre a indicação fala que, realizada a análise do projeto, alterações 



podem ser feitas, tendo em vista que há exageros nas tarifas cobradas pelo uso de certos implementos agrícolas, 

pede que o Executivo reveja e faça as devidas alterações com base no proposto pela indicação, pede que sejam 

tomadas providências com relação à estrada próxima a residência do Sr. Leno, esta que encontra-se em estado 

precário, fala que ouviu relatos de maquinário trabalhando até o anoitecer, e salienta que se é turno único, é turno 

único pra todos, não somente para alguns, fala que é função dos Vereadores fiscalizar e apurar estas denúncias, 

encerra e agradece. Com a palavra o Vereador Edson, comenta que as máquinas que ficaram fora do turno único 

são as da patrulha agrícola, estas estão cumprindo seus horários normais, já outras máquinas, foram postas para 

trabalhar na feira e após esta, e também nas estradas para melhorias, tendo em vista a época da safra, somente 

estas exceções, passado isto, voltaram a cumprir o horário normal, ou seja, do turno único, comenta que se está 

havendo descumprimento da Lei, é preciso ser verificado, frisa que só pode haver exceções em casos de 

emergências, do contrário não, referente à LDO fala que se não é pra ser estudado, poderia ter sido votado na data 

de hoje, espera que não cheguem à próxima sessão sem terem se reunido para estudar tal projeto, caso ocorra 

será votado sem ter sido analisado, encerra e agradece. Passa-se a palavra ao Vereador Wagner, reforça as 

colocações da colega Sônia e fala que esta estrada é utilizada pelos produtores do Rincão do Bugre e Passo dos 

Loureiros, para transporte de suas safras para o posto 9 da Coagrisol, reforça que não é entrada de lavoura e sim 

reparos na estrada geral, fala que é preciso providências urgentes, que o trecho entre as propriedades dos Perin e 

do Sr. Joce, está intransitável, pede melhorias, fala que no São Roque há trechos que precisam de reparos, e 

convida para a festa da Comunidade, novamente pede que tomem-se providências com relação à propriedade do 

Sr. João Artidor, fala que também ouviu relatos de maquinário trabalhando depois do horário de expediente, e que 

isto não é Patrulha Agrícola e que é preciso ser feito algo a respeito, encerra e agradece. A Vereadora Rosicler 

assume a palavra e saúda a todos, sobre os projetos comenta que já foi discutido, e espera para a próxima sessão, 

fala que era favorável em colocar a LDO em votação, mas como as Comissões não analisaram e não emitiram seus 

pareceres, terão que esperar, reforça que estas se reúnam, para analisar para então finalmente colocar em 

votação, agradece ao Secretário de Obras, pois estão trabalhando nas vias do Santo Antônio do Jacuí, encerra e 

agradece. O Presidente Olair reassume a palavra e novamente pede que as Comissões se reúnam na corrente 

semana, para que sejam votados na próxima sessão os projetos, tendo em vista o pouco tempo até o final do ano, 

e os compromissos que logo terão, sobre as colocações do colega Wagner, fala que os fatos precisam ser apurados, 

referente à maquinário trabalhando fora de hora, comenta que o Executivo deve ser informado, e se fiscalizar não 

resolve, sugere de então voltar ao turno normal, já que o que está previsto em Lei não está sendo cumprido e não 

está havendo economia, a principal causa para a realização do turno único, em relação as estradas fala que o 

Secretário das Obras está ciente dos reparos que precisam ser feitos, coloca que as necessidades serão repassadas 

para que as medidas cabíveis sejam tomadas. Nada mais havendo a tratar Presidente declarou encerrada a 

presente sessão, a qual vai assinada por ele e por mim.   

 


