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  Aos Vinte e quatro 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 nº052/2014: Autoriza a 
abertura de Crédito Adicional 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. Conforme previsto no 
projeto a autorização é destinada à Secretaria da Saúde, acrescendo valores com recursos originários de superávit 
financeiro de exercícios anteriores, para o Plano de Atenção Básica – Material de Consumo no valor de 
R$13.200,00. Tendo como Matéria do Legislativo Municipal: Indicação nº048/2014: De autoria da Vereadora 
Zulmar Madril, solicita ao Executivo Municipal que estude providências para aplicar ao esgoto que corre a céu 
aberto atrás das residências situadas à Rua Antônio Marquetti, esquina com a Avenida Willibaldo Koenig. Pedido 
de Informação nº007/2014: De autoria da Vereadora Zulmar Madril – Solicita ao Executivo que informe qual a 
data de vencimento do Concurso Público realizado no Município, se será prorrogado, quantos nomeados e se 
haverá mais nomeações. Passou-se ao Grande Expediente: Com a palavra a Vereadora Zulmar saúda a todos, 
sobre sua indicação comenta que foi um pedido do Sr. Amilton Cruz, ele que a informou que já esteve fazendo 
este pedido na Casa, e que aguarda as providências que lhe falaram que seriam tomadas, fala que a questão do 
esgoto a céu aberto envolve uma questão de meio ambiente e saúde pública, torna-se uma situação desagradável 
e perigosa pelo fato de que esta família tem criança pequena, é propício o aparecimento de animais transmissores 
de doenças, reforça que não traz falsas informações, e que buscou juntamente com o Ministério Público, um 
documento, um ofício emitido pela Dra. Marione Santos Silva, que aconselha o Poder Executivo Municipal a tomar 
alguma providência para implantação do Saneamento Básico, fala que ela dá um prazo de até o termino do 
corrente ano, pede ao Presidente, que leve este problema ao Sr. Prefeito, e que na próxima sessão este faça-se 
presente e apresente uma ideia ou alternativa para resolver este problema, de forma a não ser necessário 
envolver o Ministério Público, caso isto ocorra trará maiores problemas ao Município, conclui que caso nada seja 
feito, os moradores estão no direito legal de procurar ajuda para que seja solucionada esta questão, referente ao 
pedido e informação fala que também foi procurada por muitas pessoas, e pede que seja enviado um documento 
informando as indagações feitas, encerra e agradece. O Presidente Olair assume a palavra e saúda a todos, 
comenta que os Projetos de Lei em pauta serão votados nesta data, com relação ao pedido de informação da 
colega Zulmar, informa que serão repassados ao Executivo, sobre a questão dos esgotos, informa que o tema já 
passou pela Casa Legislativa e está a cargo do Executivo a execução da obra, como também a questão de 
orçamento e verbas, comenta que será uma obra de grande porte, e sobre o ofício, fala que eles teriam até o final 
deste ano pra criar uma Lei de Saneamento Básico, e que a partir do ano que vem, será analisado e buscado a 
melhor solução para executar, informa que será enviado também ao Executivo, e reforça que é um problema da 
cidade e que realmente precisa de solução, 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. 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. Aprovado por 
unanimidade. Projeto de Lei do Executivo nº052/2014: Autoriza a abertura de Crédito Adicional 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 da Vereadora Zulmar. Aprovado por unanimidade. Passou-se a EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 
Com a palavra a Vereadora Sônia, saúda a todos, sobre o pedido de informação da colega Zulmar, comenta que é 
muito importante, pois, dessa forma quando questionados os vereadores podem emitir informações corretas, 
sobre a indicação comenta que é de extrema importância, fala que não sabe como as famílias aguentam tal 
situação, situação esta que não pode ser tolerada, reforça que alguma medida precisa ser aplicada e com 
urgência, e pede também que o Executivo tome alguma providência, parabeniza o Pastor Elias, pela festa de 



aniversário de um ano da Igreja, encerra e agradece.  A Vereadora Zulmar assume a palavra, e novamente 
cumprimenta a todos, agradece a aprovação dos seus pedidos, fala que têm certeza que objetivo dos colegas 
vereadores é o mesmo, fazer o melhor pelo Município, fala que tem certeza de que o Executivo encontrará a 
melhor solução para que não precise ser levado ao Ministério Público, encerra e agradece. O Vereador Antônio 
assume a palavra e saúda a todos, agradece ao Secretário de Obras pelo bom trabalho, e que a estrada que liga a 
Comunidade de Água Branca à BR 386 ficou muito boa, um trabalho muito bem realizado, comenta que na época 
do veraneio a estrada é muito utilizada pelos que vêem ao Rio, e que se não é a Administração de Mormaço fazer 
alguma coisa para melhorar a estrada, ela já teria se acabado há tempos, fala que o que foi feito será lembrado 
passe cem anos ou mais, é importante cobrar, mas é preciso saber reconhecer também, agradece mais uma vez, 
encerra. O Presidente Olair reassume a palavra e deseja uma boa recuperação ao Sr. Jorge, agradece a Secretaria 
de Obras pelo bom trabalho desempenhado, agradece o Conselho da Comunidade Evangélica do Município, 
realizada no último Domingo, e parabeniza a mesma. Nada mais havendo a tratar Presidente declarou encerrada a 
presente sessão, a qual vai assinada por ele e por mim.   
 


