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  Aos Vinte e Oito dias do mês de Outubro 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 050/2014 (LDO): 
Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2015. Ficam estabelecidas, em 
cumprimento ao disposto no art. 165 – 2, da Constituição Federal, no art. 139 da Lei Orgânica do Município, e na 
Lei Complementar nº101, de 04 de maio de 2000, as diretrizes gerais para elaboração do orçamento do Município, 
relativas ao exercício de 2015, compreendendo: As metas e riscos fiscais; as prioridades e metas da administração 
municipal extraídas do Plano Plurianual para 2014/2017; a organização e estrutura do orçamento; as diretrizes 
para elaboração e execução do orçamento e suas alterações; as disposições relativas à dívida pública municipal; as 
disposições relativas às despesas do Município com o pessoal e encargos sociais; as disposições sobre alteração na 
legislação tributária e por fim, as disposições gerais. Tendo como Matéria do Legislativo Municipal: Indicação 
nº045/2014 de autoria da Vereadora Sônia Mara Kuhn, solicita ao Executivo que estude a possibilidade de que 
seja colocado um bueiro e sejam feitos reparos na estrada que dá acesso a propriedade do Sr. João Artidor, 
localizada na Comunidade de São João dos Delavy. Passou-se à Pequeno Expediente: Com a palavra o Vereador 
Antônio, saúda a todos, comenta que a Expomormaço que foi um sucesso e parabeniza o Executivo pelo trabalho 
feito, parabeniza o colega Edson que estava à frente da organização do evento, fala que espera que quem veio 
prestigiar a mesma, deve ter levado consigo uma boa impressão do Município, fala das vendas e que o tempo 
colaborou com belos dias de Sol, lamenta pelas Eleições, tendo em vista a ocorrência no mesmo final de semana, 
o que pode ter prejudicado um pouco, sobre a sessão da AVASB, frisa que é lamentável que tão poucos 
vereadores tenham feito-se presentes, e o investimento das Câmaras continua sendo feito, mas que a participação 
deixa a desejar, comenta que os vereadores Mormacenses estão sempre presentes nas sessões e em grande 
número, e que não recebem o apoio merecido, encerra e agradece. Passa-se a palavra ao Vereador Eduardo, 
saúda a todos, agradece os colegas vereadores que puderam presenciar a reunião da AVASB, parabeniza a todas 
as pessoas que contribuíram para a realização da Feira em nome do colega Edson, comenta que em termos de 
público foi uma das maiores que já ocorreu, fala que acredita que foi uma Feira positiva, com relação ao projeto 
049, salienta que caso houver algum colega que queira fazer alguma emenda, não há mais prazo para isto, pelo 
fato de que passaram-se os quinze dias de análise para as comissões, e que somente poderá ser feita alguma 
emenda, se esta for individualmente, fala que posiciona-se a favor de diminuir os prazos para a efetuação da 
contrapartida por parte dos produtores que utilizam o serviço, e que ajustes precisam ser feitos e estes refletirão 
nos exercícios futuros da Administração, pede que seja apresentado um relatório referente a economia com a 
implantação do turno único, tendo em vista dois meses que se seguiram após o início do mesmo, encerra e 
agradece. A Vereadora Sônia assume a palavra e saúda a todos, parabeniza a Administração pela organização da 
Feira, comenta sobre as melhorias de uma edição para a outra, e comenta que espera que o pavilhão seja fechado 
para as próximas, sobre a sua indicação reforça que as melhorias sejam feitas, pois, só se pede melhorias quando 
estas são realmente necessárias, reforça que o bueiro é preciso ser feito para a água não ficar empossada, sobre a 
reunião da AVASB comenta que achou fraca e falta de compromisso da parte dos vereadores das outras cidades, e 
salienta que quando assumimos compromissos, temos que honrá-los, verbalmente pede um banco na unidade de 
Saúde do São Miguel, pois as pessoas têm que esperar em pé pelas consultas, encerra e agradece. Passou-se ao 
Grande Expediente: Com a palavra o Presidente Olair saúda a todos, sobre a Expomormaço comenta que o 
município está de parabéns, fala do grande público, agradece aos vereadores que estiveram presentes na 
abertura, e reforça que assim mostraram que o Legislativo caminha ao lado do Executivo, especialmente agradece 
o colega Eduardo pela condução muito bem feita do protocolo, agradece ao Prefeito e ao colega Edson, 
Presidente da Feira, pela dedicação, a Sr. Cassiane M. Zanin, presidente da ACISAM, todos os funcionários que de 
alguma forma contribuíram para a realização, agradece aos Assessores Legislativos, pela contribuição, parabeniza 
os Servidores Públicos Municipais pelo seu dia, agrade a todos que trabalham pela Comunidade, sobre a reunião 
da AVASB agradece a participação dos colegas, e lamenta a não participação das outras Câmaras das cidades 



vizinhas, comenta que a sessão teve seus pontos positivos, com a presença de Deputados e Assessores de 
Deputados, informa que irão reunir-se no decorrer dos dias para discutir uma solução para a questão do Gastos 
Excessivos de Luz e Água no Parque Municipal na época do veraneio, comenta as melhorias pra o Parque, 
agradece aos CTGs pela parceria na realização do Rodeio, juntamente com a Feira, agradece a todos e encerra. 
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. 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. Em pauta para 
estudo das Comissões. Passou-se ao Espaço Líder da Bancada: Com a palavra o Vereador Wagner, saúda a todos, 
parabeniza os novos governantes eleitos, Dilma Rousseff e José Ivo Sartori, e espera que estes façam um bom 
mandato, parabeniza os Funcionários Públicos, sobre a indicação da colega Sônia, fala que já havia pedido do 
tempo que o Flávio Guarda era Secretário das Obras, quando Rodrigo Trindade assumiu, e até agora nada foi feito, 
reforça que está mais do que na hora de algo ser feito, sobre a sessão da AVASB, comenta que presidiu a reunião e 
que foi pego de surpresa, reforça um pedido da colega Rosicler, de um bueiro em frente à residência do Sr. Paulo 
Berticelli no Santo Antônio do Jacuí, este que precisa ser limpo, tendo em vista a possibilidade de perder-se toda a 
obra, e que o quanto antes medidas forem tomadas, melhor, sobre as estradas, fala que melhorou, mas que está 
com altos e baixos, verbalmente pede que seja colocada uma porta para cadeirantes no Posto de Saúde, 
parabeniza o colega Edson, presidente da Feira pela organização e também os expositores, encerra e agradece. 
Passou-se a EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Com a palavra a Vereadora Sônia, parabeniza os Funcionários Públicos pelo 
seu dia, e os novos Governantes, federais e estaduais, espera que estes olhem pelo município, agradece a 
operação tapa buraco, da Cidade à BR 386, encerra e agradece. Com a palavra o Vereador Edson, parabeniza os 
Funcionários Públicos, agradece as palavras dos colegas e frisa que sozinho ninguém faz nada, que todos 
contribuíram de alguma forma, comenta que espera que a cada ano a Feira cresça mais, comenta da importância 
da mesma, visto que, outras cidades que costumavam realizar suas feiras nos mesmos dias, optaram por mudar as 
datas, deixando estes dias exclusivamente para a Expomormaço, fala que receberam visitas de outras cidades do 
Estado e comenta que São José dos Ausentes fez-se presente na feira, com relação aos Projetos comenta que 
passado o tumulto pré-feira, os vereadores devem reunir-se para melhor discutir e procurar uma solução que 
fique boa para ambas as partes, município e produtor, e que o da LDO não pode esperar demais para ser discutido 
também, sugere de reunirem-se antes da próxima sessão para analise, encerra e agradece. O Presidente Olair 
reassume a palavra e agradece o colega Wagner por ter presidido a Sessão da AVASB, sobre os projetos, comenta 
que o 049, será votado na próxima sessão, e que o referente à LDO, precisa ser analisado em Audiência Pública 
que se realizará na próxima segunda-feira, e que os vereadores que puderem fazer-se presentes que se façam, 
que assim este também pode ser votado na Sessão Ordinária. Nada mais havendo a tratar Presidente declarou 
encerrada a presente sessão, a qual vai assinada por ele e por mim.   
 


