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 No dia primeiro do mês de Dezembro 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 053/2014: Autoriza a 
abertura de crédito adicional especial e suplementar, alterando a Lei Municipal nº1111/2013, que estima a receita 
e fixa a despesa do Município de Mormaço para o exercício de 2014 e dá outras providências. No Art. 1º prevê que 
o Executivo fica autorizado a abrir crédito especial por auxílio e convênios, criando dotação para a Secretaria de 
Educação, Cultura e Desporto, para dar suporte a despesas com aquisição de equipamentos para a Escola de 
Educação Infantil, com recursos originários do Governo Federal, através do FNDE, no valor de R$12.270,18.  Já no 
Art. 2º prevê abertura de crédito por auxílios e convênios, para a mesma Secretaria visando suporte para despesas 
com aquisição de material para as Escolas Infantis, com recursos originários do Governo Federal, por meio do 
FNDE no valor de R$7.500,00. Tendo como Matéria do Legislativo Municipal: Pedido de Informação nº008/2014: 
De autoria da Vereadora Zulmar Madril – Solicita ao Executivo que apresente cópia do contrato, valores e 
atribuições com a empresa Terrial, bem como a cópia de todas as análises de água do inicio de 2014 até agora. 
Pedido de Informação nº009/2014: De autoria da Vereadora Zulmar Madril – Solicita ao Executivo que apresente 
relatório dos beneficiados do programa troca troca de sementes de milho safra normal de 2014, com nomes dos 
beneficiários, endereços, enquadramento no PRONAF, variedade e quantidade de cada beneficiário. Passou-se ao 
Pequeno Expediente: Com a palavra o Vereador Eduardo, cumprimenta a todos, verbalmente pede para que seja 
realizada a manutenção da valeta de esgoto atrás das residências dos brigadianos, e indaga sobre a possibilidade 
de colocar tubos para que o problema seja resolvido e não seja necessária a manutenção de tempos em tempos, 
encerra e agradece. Passou-se ao Grande Expediente: Com a palavra a Vereadora Zulmar saúda a todos, sobre os 
pedidos de informações, comenta que a Empresa Terrial deveria mandar um químico responsável para fazer a 
coleta de amostras da água para ser analisada, e um funcionário da empresa para fazer o tratamento da água, 
informa que é de seu conhecimento que este serviço está sendo realizado pelos funcionários da prefeitura, e é de 
responsabilidade da empresa, sobre o programa troca troca de sementes de milho, a informação que possui, é 
que pessoas que não estão enquadradas no PRONAF recebem as sementes, enquanto aqueles que têm 
enquadramento não recebem, acredita que há um equívoco, já que a administração trabalha com clareza, por isso 
pede que esclarecimentos sejam prestados, sobre a limpeza do açude do Sr. Pedro Rodrigues, se é de 
responsabilidade da prefeitura ou não, pois, o mesmo só está esperando fazer a limpeza para que seja colocado os 
peixes que já estão comprados, encerra e agradece. O Presidente Olair assume a palavra e saúda a todos, 
comenta sobre o saneamento municipal, que já foi criada a Lei se aderindo ao programa, lei aprovada aqui nesta 
casa, no momento resta aos vereadores debater, e impor solução para esta necessidade do município, sobre os 
pedidos de informação da sessão anterior informa que as respostas não vieram até a Câmara pelo fato de que o 
Prefeito não voltou de férias, provavelmente sessão que vem estarão todos esclarecimentos, sobre a limpeza de 
açude é a Secretária de Obras encarregada, mas falando com o secretário  informou que existe uma lista de espera 
para que possa ser feito a limpeza, também chegando ao final do ano coloca aos vereadores que se organizem e 
façam suas chapas para eleição do próximo presidente que será votado no dia 22 de dezembro ultima sessão 
ordinária do ano, referente aos Projetos em pauta na Sessão se coloca favorável e encerra sua palavra. 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 nº 053/2014: Autoriza a abertura de crédito adicional especial e suplementar, alterando a Lei Municipal 
nº1111/2013, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Mormaço para o exercício de 2014 e dá 
outras providências. Aprovado por unanimidade. Passou-se para discussão e votação do Pedido de Informação 
008 e 009. Aprovados por unanimidade. Passou-se a EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Com a palavra a Vereadora Zulmar, 
saúda a todos, agradece a aprovação dos seus pedidos de informação, pede que seja feita a manutenção das 
lâmpadas do trevo em frente a sua residência. A Vereadora Sônia assume a palavra e saúda a todos, parabeniza a 
Comunidade da Posse Godoy pela bela festa do domingo, sobre os pedidos de informação da colega Zulmar fala 



que são importantes, é bom para os colegas estarem sempre informados, encerra e agradece. O Presidente Olair 
reassume a palavra e informa que os pedidos de informação serão repassados ao Executivo e informa que em 
breve será realizada a eleição para escolha da nova mesa diretora. Nada mais havendo a tratar Presidente 
declarou encerrada a presente sessão, a qual vai assinada por ele e por mim.   
 


