ATA 36/2014
Aos Dezessete 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 Executivo Municipal: Projeto de Lei do Executivo nº
051/2014: Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar, alterando a Lei Municipal nº 1111/2013, que
estima a receita e fixa a despesa do Município de Mormaço para o exercício de 2014, e dá outras providências.
Dispõe o presente projeto acrescendo valores para dar suporte a despesas das Secretarias, com folha de
pagamento e encargos, com recursos originários de redução de outras dotações. Tendo como Matéria do
Legislativo Municipal: Pedido de Informação nº 05/2014: De autoria da Vereadora Sônia Mara Kuhn - Solicita ao
Executivo Municipal que informe sobre o turno único, quais são as atuais reduções de gastos de cada Secretaria e
quais são os funcionários que recebem hora extra e o porquê. Também qual o número de Cargos de Confiança
existentes na Prefeitura. Pedido de Informação nº 06/2014: De autoria da Vereadora Sônia Mara Kuhn - Solicita
ao Executivo Municipal que informe sobre o CONSEPRO, qual a quantidade de recursos que é repassado e os locais
de gastos. Pedido de Licença do Vereador Wagner de Loreno; Convocação da Suplente Terezinha Zulmar Madril.
Passou-se à Pequeno Expediente: Com a palavra a Vereadora Zulmar, saúda a todos e agradece a oportunidade
de participar da Casa Legislativa, fala que fará o melhor possível para a Comunidade neste período que a ela foi
designado, e conta com o apoio dos demais colegas, encerra e agradece. Passou-se ao Grande Expediente: Com a
palavra a Vereadora Sônia saúda a todos, dá as boas vindas à colega Zulmar e lhe deseja um bom período de
trabalho, sobre o pedido de informação, comenta que como votou a favor e há pessoas cobrando-a por
informações referentes à economia realizada com o Turno único, pede que o Executivo informe a redução de
gastos de cada Secretaria, quantos cargos de confiança e se está sendo paga hora extra, referente ao pedido de
informação do Consepro, fala que é bom estarem informados do valor do repasse para a entidade, tendo em vista
a visita que receberam na última segunda, deseja saber se é investido em moradia, locomoção, pede reparos na
estrada próximo a residência do Sr. Pedro Bilíco, na Comunidade do São Roque, informa que o SR. Pedro foi com a
sua filha ao INPS para encaminhar auxilio doença, mas que não conseguiu, fala que ele não tinha as informações
necessárias e fala que a Secretaria da Assistência Social é responsável por informar e auxiliar as pessoas, inclusive
na locomoção dos que não têm meios de ir e vir, pede mais atenção na questão de orientação às pessoas, pede
uma Moção de Pesar para ser enviada aos familiares do SR. Matias, e para os familiares da SRA. Alvorina Borges,
encerra e agradece. O Vereador Edson assume a palavra e saúda a todos, dá as boas vindas a Colega Zulmar,
deseja uma boa estada, e dispõem-se ao que ela precisar, informa os colegas Vereadores que a partir da Terça
haverá auditoria do Tribunal de Contas na Prefeitura e na Câmara, e que caso algum vereador tivesse alguma
reunião para realizar no Plenário não será possível, tendo em vista a ocupação pelo Tribunal, aprova o pedido de
informação da colega Sônia, sugere de pedir que os responsáveis façam uma prestação de contas, e assim os
colegas verão no que está sendo investido, onde que os recursos estão sendo gastos, coloca para os colegas que
geralmente quando há sessões o áudio é gravado, para depois não haver indisposição, e que farão convite ao
Capitão para fazer-se presente e reiterar-se de alguns assuntos debatidos na sessão anterior, e então as dúvidas
serão esclarecidas, encerra e agradece. O Presidente Olair assume a palavra e saúda a todos, dá as boas vindas à
colega Zulmar, deseja um bom período de trabalho, informa do recebimento de um ofício em que consta que o
Prefeito está entrando em férias e deseja um bom trabalho ao Vice, reforça as colocações do colega Edson sobre a
Auditoria do Tribunal de Contas, sobre os pedidos de informação é favorável, sobre o Consepro fala que somente

poderá ser informado a quantia repassada, mas que os investimentos quem faz é o próprio órgão, mas se acharem
necessário podem pedir uma reunião juntamente com o Órgão para maiores informações, sobre a questão da
Brigada, lamenta que o que foi comentado tenha chegado quase no mesmo dia aos ouvidos do Sargento, de forma
destorcida, fala que o áudio está gravado, e há como ser esclarecidos os fatos, lamenta a falta de coleguismo,
sobre os demais pedidos serão repassados, o Projeto de Lei ficará em pauta para estudo das Comissões, faz votos
de pesar pelos falecidos, encerra e agradece . Passou-se ao Intervalo Regimental por dez minutos. Reiniciaram-se
os trabalhos com a chamada nominal dos Vereadores e havendo quorum legal passou-se para apreciação das
matérias incluídas na ordem do dia. Passou-se para apreciação e votação dos Pedidos de Informações da
Vereadora Sônia. Aprovados por unanimidade. Projeto de Lei do Executivo nº 051/2014: Autoriza a abertura de
crédito adicional suplementar, alterando a Lei Municipal nº 1111/2013, que estima a receita e fixa a despesa do
Município de Mormaço para o exercício de 2014, e dá outras providências. Em pauta para estudo das Comissões.
Passou-se a EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Com a palavra o Vereador Antônio, saúda a todos, dá as boas vindas à colega
Zulmar, deseja um bom período de trabalho à mesma, lamenta os falecimentos, concorda com o que o colega
Edson e o Presidente falaram que é preciso esclarecer os fatos juntamente com a Brigada Militar, encerra e
agradece. Nada mais havendo a tratar Presidente declarou encerrada a presente sessão, a qual vai assinada por
ele e por mim.

