
ygftA DO.a»o^

Câmara taicipal de Primavera do leste - MT

RS. Rubrica

CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

Ata n". 021/2019

Sessão Ordinária do dia 003 de Junho de 2019

Aos três (03) dias do mês de Junho de 2019, às dezoito horas (18h00min), reuniram-se
ordinariamente na Sala das Sessões, Antônio Santo Renosto, sede da Câmara Mumcipal de
Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, sito a Avenida Primavera n°. 300, Primavera II.
Os Seguintes Vereadores: Vereador Antônio Marcos Carvalho dos Santos, Vereador Carlos
Araújo, Vereador Carlos Venâncio dos Santos, Vereadora Carmem Betti Borges de Oliveira,
Vereadora Edna Mahnic, Vereador Elton Baraldi, Vereadora Ivanir Maria Gnoatto Viana,
Vereador Juarez Faria Barbosa, Luís Pereira Costa, Vereador Manoel Mazzutti Neto, Neri
Domingos de Souza, Vereador Paulo Mareio Castro e Silva, Vereador Paulo Roberto Donin,
Vereador Valmislei Alves dos Santos, Vereador Wellis Marcos Rosa Campos. O Presidente,
Vereador Paulo Mareio Castro e Silva verificou o quórum e declarou sob a proteção de Deus
aberta a Sessão Ordinária. O Presidente esclareceu que: Conforme dispõe o artigo 188 do
Regimento Interno da Câmara Municipal: "De cada Sessão da Câmara será lavrada Ata
resumida, contendo os nomes dos vereadores presentes e ausentes e uma exposição sucinta
dos trabalhos, a fim de ser lida e submetida à aprovação do Plenário". O Presidente colocou
em votação a dispensa da leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia vinte e sete (27) de Maio
de 2019. Resultando APROVADA a dispensa da leitura da Ata, o Presidente colocou em
votação a Ata da Sessão Ordinária do dia vinte e sete (27) de Maio de 2019. Resultando
APROVADA. O Presidente convidou o Segundo Secretário, Vereador Juarez Faria Barbosa,
para que fizesse a leitura das indicações e projetos em pauta, como segue: Indicação n". 329
de autoria do vereador Carlos Venâncio. Assunto: A necessidade de providenciar uma
rotatória na Av. Belo Horizonte com Av. Niterói, devido à escola EMEF presente no local.
Indicação n° 330 de 2019 de autoria do vereador Carlos Venâncio, Valmislei Alves.
Assunto: Necessidade de viabilizar a construção de uma via com acesso da Av. Dom Aquino
aos bairros São Cristóvão e Poncho Verde, conservando as nascentes e mata ciliar daquela
região. Indicação n° 331 de 2019 de autoria do vereador Carlos Venâncio Assunto: A
necessidade de viabilizar a construção de uma rotatória nas Avenidas, Pupunha com Avenida
Belvedere em tomo da torre de energia. Indicação n" 332 de 2019 de autoria do vereador
Carlos Venâncio. Assunto: sobre a necessidade imediata de limpeza com recuperação do
asfalto, na avenida Pupunha do lado direito sentido centro da cidade, no Bairro Buritis.
Indicação n" 326 de 2019 de autoria da vereadora Carmem Betti. Assunto: Instalação de
bebedouros refrigerados na Praça do Bairro Guterres. Indicação n" 338 de 2019 de autoria da
vereadora Edna Mahnic. Assunto: Indicatória ao Excelentíssimo senhor Prefeito, com cópias
as Secretarias Municipal de Infraestmtnra e CMTU, para que sejam constmídas
TRAVESSIAS ELEVADAS, com as devidas sinalizações de trânsito nos cmzamento da
Avenida Paraná com a ma Piracicaba. Indicação n" 341 de 2019 de autoria do vereador Elton
Baraldi. Assunto: Indicação ao Chefe do Executivo Municipal, bem como Secretário de
Obras, que realize com urgência serviços de revitalização, jardinagem, remoção de entulhos e
pintura geral na praça localizada no Condomínio Pioneiro. Indicação n° 342 de 2019 de
autoria da vereadora Ivanir Viana e coautoria: Juarez Faria. Assunto: Requeiro que seja
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endereçada correspondência indicatória ao chefe do Executivo Municipal, com cópia ao
Chefe de Gabinete, indicando a Instalação de câmaras de monitoramento na Ponte do Rio das
Mortes MT 130 saída para Paranatinga viabilizando maior segurança em nossa cidade.
Indicação n" 313 de 2019 de autoria da vereadora Ivanir Viana. Assunto: Requeiro a mesa,
que seja endereçada correspondência indicatória ao proprietário da Chácara Vitória,
mostrando aos mesmos, "que seja feita uma mureta em tomo da Chácara Vitória". Indicação
n° 337 de 2019 de autoria do vereador Juarez Faria e coautoria: Ivanir Viana. Assunto:
Instalação de câmeras de monitoramento nas entradas e saídas de nosso município,
viabilizando maior segurança em nossa cidade. Indicação n" 334 de 2019 de autoria do
vereador Manoel Mazzutti. Assunto: "A viabilização para que seja concluída a instalação de
luminárias, bem como substituir as lâmpadas queimadas e tapar os buracos no asfalto na Rua
IV e V, da Chácara Fontanas." Indicação n" 339 de 2019 de autoria do vereador Paulo Donin.
Assunto: Designe determinar que seja alterado de mão dupla para mão única a Rua Flor de
Liz no Condomínio Pioneiro. Indicação n" 340 de 2019 de autoria do vereador Paulo Donin.
Assunto: Que se designe determinar que nos dias que acontece a Feira Municipal, a Rua Jacó
Wagner, uma ma de 100 metros atrás da referida feira, seja designada exclusivamente para
carga e descarga dos feirantes. Indicação n° 270 de 2019 de autoria do vereador Paulo
Márcio. Assunto: "Manutenção e substituição das lâmpadas convencionais por lâmpadas de
LED, no Bairro Jardim das Américas, no Município de Primavera do Leste-MT. Indicação n"
335 de 2019 de autoria do vereador Valmislei Alves. Assunto: Indico ao Exm° Sr. Prefeito
Municipal, Leonardo Tadeu Bortolin, sugerindo-lhe determinar à Secretaria competente, a
eriação da "Casa da Gestante". Indicação n° 336 de 2019 de autoria do vereador Valmislei
Alves. Assunto: Indico ao Exm° Sr. Prefeito Municipal, Leonardo Tadeu Bortolin, sugerindo-
lhe determinar à Secretaria Municipal de Obras, para a implantação de faixa de pedestres na
Avenida dos Trabalhadores, Buritis, altura da Revenda de veículos LESTE CAR, nos dois
sentidos da viana Cidade Satélite Primavera III, como uma medida preventiva de acidentes de
trânsito. Indicação n° 327 de 2019 de autoria do vereador Wellis Marcos. Assunto:
Necessidade de ser eonstmído um quebra molas e a devida sinalização na Avenida Principal,
nas proximidades do número 32 no Assentamento Novo Progresso no município de Primavera
do Leste-MT. Indicação n° 328 de 2019 de autoria do vereador Wellis Marcos. Assunto:
Melhoria da Iluminação da Praça Pública no Bairro Guterres no município de Primavera do
Leste-MT. Indicação n" 343 de 2019 de autoria do vereador Wellis Mareos. Assunto:
Construção de Escola Mumcipal de Ensino Fundamental no Bairro Guterres no município de
Primavera do Leste - MT. Moção de Aplausos n" 18 de 2019 de autoria da vereadora
Carmem Betti. Assunto: Moção de aplausos para Igreja de Deus no Brasil. Projeto de Lei
Ordinária n" 966 de 2019 de autoria da vereadora Carmem Betti e coautorias: Ivanir Viana,
Juarez Farias, Wellis Marcos, Luis Costa, Paulo Márcio, Carlos Venâncio, Edna Mahnic, Neri
Gaiteiro, Paulo Donin. Assunto: Altera a Lei Municipal n° 1.050 e suas alterações, a qual
dispõe sobre a Reestruturação do Quadro de Cargos, Estabelece o Plano de Carreira dos
Servidores Públicos do Legislativo Municipal e dá outras providências. Moção de Aplausos
n" 12 de 2019 de autoria da vereadora Edna Mahnic, Manoel Mazzutti. Assunto: "Moção de
Aplausos: ANETE CRISTINA ROCHA, DENIANDRA PEDROSO DA SILVA E A
AÍLTON MONTEIRO DE ALMEIDA". Moção de Aplausos n" 14 de 2019 de autoria do
vereador Luis Costa. Assunto: Moção de Aplausos para a Investigadora da Polícia Civil,
Joice Queiroz dos Santos. Moção de Pesar n" 16 de 2019 de autoria do vereador Juarez Faria
e coautorias: Carmem Betti, Ivanir Viana. Assunto: Moção de pesar à família Concolato, pelo
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falecimento do Sr. Belin Concolato, ocorrido no dia 14 de abril de 2019. Projeto de Lei
Ordinária n" 937 de 2019 de autoria do vereador Elton Baraldi e eoautoria: Manoel Mazzutti.
Assunto: DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL
LOCALIZADO ÁS MARGENS DA RODOVIA BR 070 SENTIDO CAMPO VERDE.
Projeto de Lei Ordinária n" 939 de 2019 de autoria do vereador Elton Baraldi e eoautoria:
Manoel Mazzutti. Assunto: Dispõe sobre a denominação da Clínica da Mulher localizada na
Rua Silvio Ometto, n" 440, bairro Parque Eldorado, lote 001, quadra 010. Projeto de Lei
Ordinária n" 947 de 2019 de autoria do vereador Paulo Márcio. Assunto: "Dispõe sobre a
vedação ao acesso a cargos, efetivos ou em eomissão, empregos e funções públicas no
Município de Primavera do Leste no Estado de Mato Grosso das pessoas condenadas pela
prática de crimes relacionados à violência sexual e à violêneia doméstica". Terminada as
leituras o Presidente deu inicio ao Primeiro Expediente e solicitou ao Primeiro Seeretário,
Vereador Wellis Mareos Rosa Campos, que fizesse a chamada dos senhores vereadores. Usou
a palavra o Vereador Carlos Venâncio dos Santos. (09:15") O vereador deu boa noite a
todos, cumprimentou os colegas vereadores, as autoridades presentes e o público em geral.
Discursou sobre os moradores da BR 070. Disse ter se reunido com o Prefeito juntamente
com o senhor Aparício. Que o DNIT esta solieitando a área para que as obras sejam
retomadas. Asseverou que o Prefeito propôs o aluguel soeial. Pontuou sobre as garagens eitou
o vereador Luís Costa. Ressaltou a solieitação do Dnit em relação a área que eompete a trinta
e cinco metros da margem da rua. Expressou satisfação com o Prefeito. Cumprimentou a
senhora Katia que se fez presente. Relatou sobre as reclamações de falta de medicação na
UPA. Asseverou sobre a licitação da data do dia trinta que infelizmente não ocorreu. Disse
que ira cobrar a secretaria a chegada desses medicamentos. Comentou sobre algumas
indicações não atendidas. Parabenizou todos a todos os envolvidos funcionários e os
homenageados na Sessão Solene. Dirigiu-se ao diretor o senhor Valdeeir que o parlamentar
esta a sua disposição em relação as obras do refeitório. Agradeceu e despediu-se. Usou a
palavra a Vereadora Carmen Betti Borges de Oliveira. (14:08") A vereadora deu boa noite
a todos, cumprimentou os colegas vereadores, as autoridades presentes e o público em geral.
Cumprimentou o novo secretario da Meio Ambiente o senhor Henrique. Pediu uma atenção
especial em alguns pontos. Relacionou que o Meio Ambiente desde dois mil e treze a um
estudo para que seja feita a carta geotécnica no município. Que através desse levantamento ao
identificar seria fazer um plano de ação para estar eonservando essas áreas. E dois mil e treze
infelizmente não obterão êxito. Reforçou o pedido ao senhor Henrique. Disse ter cobrado o
antigo secretario Carlos Donin que disse que havia um proeesso licitatório em andamento para
realização da carta geotécnica. Ressaltou a importância da matéria. Ressaltou a importância
do fortalecimento da equipe da seeretaria do Meio Ambiente. Pontuou alguns problemas
principalmente em relação à falta de téenieos para atuação da área. Pontuou a falta de
infraestrutura em relação ao transporte, téenieos para fiscalizarem. Ressaltou ser um trabalho
de sua autoria na époea uma diminuição de setenta por cento das taxas de lieenciamento
ambiental. Ressaltou que antes a taxa era pelo Estado sendo caríssimo. Pontuou a conquista
da redução da taxa onde facilitou para o contribuinte. Pediu que de eontinuidade ao
fortalecimento da agrieultura familiar e atenção especial ao Assentamento São Gabriel.
Ressaltou ser o único assentamento regular na área de Primavera do Leste. Disse aereditar
com atenção do senhor Henrique terão êxito e resultados. Proferiu sobre a abertura da Sala
Munieipal do Combate a Dengue. Expressou preoeupação eom o aumento de pessoas vitimas
de dengue. Pontuou com tristeza uma vitima que veio a óbito e duas pessoas que foi para UTI.
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Citou a dengue Tipo 2 no município. Asseverou a importância da sala municipal. Pontuou
uma força tarefa juntamente com as secretarias e demais órgãos. Declarou que há muito pouco
agentes de saúde comunitários sendo somente vinte e oito no município. Destacou alguns
parceiros na força tarefa. Convidou a população que queira fazer parte dessa força tarefa que
será bem vinda. Dirigiu-se a secretaria de desenvolvimento Econômico que se fez presente
que o serviço do vereador em relação às denuncias é fiscalizar. Pediu a população respeito
quando forem postar algo direcionado aos secretários do município no site de facebook.
Pontuou situações de postagem que da entender que o vereador não sabe oque esta fazendo.
Destacou que a realidade não é essa que esta no segundo mandato e de forma alguma estão
para prejudicar ninguém principalmente os Empresários do município. Disse estarem para
interceder em prol de todos. Pontuou existir situações legal de cada ato que será algo que será
analisado e verificar oque esta acontecendo. Indagou postagem provocante contra os
vereadores. Disse ser inadmissível que deixara registrado em tribuna. E que sempre respeitou
todos e que luta em prol de todos. Que seu papel e de fiscalizadora que provara que tudo esta
dentro das normas legais. Esclareceu estar aguardando requerimentos que fora encaminhado
para a secretaria e que em breve estará esclarecendo toda essa situação. Agradeceu e
despediu-se. Usou a palavra a Vereadora Edna Machnie. (26:02) A vereadora deu boa
noite a todos, cumprimentou os colegas vereadores, as autoridades presentes e o público em
geral. Abordou sobre a greve dos trabalhadores e trabalhadoras da educação da rede Estadual
de educação do Mato Grosso. Proferiu que o governo Mauro Mendes foi rápido ao anunciar
demissões e cortes de ponto para toda a categoria. Só ai receber a direção do SINTEP de mato
grosso o sindicato que representa os trabalhadores da educação. Disse que na ultima sexta
feira se reuniram e na audiência reafirmou seu ato arbitrário e após algumas discussões
encerrou-se a reunião sem nenhum. Pontuou a gravidade do assunto referindo à resolução.
Relatou que quem esta na irregularidade é o próprio governo que passa por acima da lei de
recomposição salarial Rga e da lei quinhentos e dez de dois mil e treze, que determina o
aumento real dos vencimentos dos profissionais de educação de mato grosso em dez parcelas.
Pontuou sobre o instrumento greve. Pontuou o artigo novo da constituição federal de mil e
novecentos de oitenta e oito e a lei sete mil e setecentos e oitenta e três barra oitenta e nove
asseguram o direito de greve a todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras na defesa de
seus direitos que cabe ele mesmo a defender. Asseverou a legalidade a direito a greve citou as
normas relacionadas a esta. Citou algumas postagem nas rede sociais na semana anterior que
o sintep estaria constrangendo ou impedindo alguns professores e professoras que não
aderirão o movimento de terem acesso ao seu local de trabalho. Disse não ser pratica comum
nem estatutária do sintep mato grosso a realização de piquete em portas de escolas. Esclareceu
a regularidade assegurado grevista o emprego de meios pacíficos com o objetivo de persuadir
ou sensibilizar colegas de trabalho aderirem o movimento nada que fira o consagrado o direito
de ir e vir garantido pelo constituição. Destacou ainda na mesma lei normas que assegura que
a empresa não poderá adotar meio para constranger os empregados ou empregadas ao
comparecimento ao trabalho nem frustrar a divulgação do momento. Destacou que o governo
do estado tem feito isso. Disse que o sintep esta reivindicando o chamamento dos concursados
para o preenchimento das vagas livres exigindo o cumprimento da lei quinhentos e dez barra
dois mil e treze e a quitação do rga de dois mil e dezoito. Citou o cronograma das reformas ^
nas unidades escolares. Ressaltou que mais de quarenta mil funcionários paralisaram suas
atividades que fez com que mais de trezentos e noventa mil estudantes estejam sem as aulas 5^,
que lhe são de direitos. Ressaltou os direitos a mais desses estudantes. Ressaltou que em m^
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deste ano ainda a maioria das escolas não esta com o quadro de pessoal completo para
atendimento dos estudantes. Citou as escolas indígenas. Comentou sobre os recursos que o
estado arrecada a isenções fiscais generosas nem a finalidade de arrecadações. Onde nossos
olhares vai muito além daquilo que a imprensa noticia. Produção o giro da economia a origem
ou destino dessa mesma riqueza no meio o trabalhador ou trabalhadora nos da educação que
atua física e mentalmente preparando os cidadãos e cidadãs que fazem a roda da economia
girar nada se passa despercebido. E que o governo procura ignora-los e enganar uma boa
parcela da opinião publica. Convidou os colegas vereadores que assine a moção de apoio à
categoria em greve. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra o Vereador Elton Baraldi.
(34:31) O vereador deu boa noite a todos, cumprimentou os colegas vereadores, as
autoridades presentes e o público em geral. Parabenizou todos os servidores e homenageados
pela brilhante Sessão Solene. Agradeceu a visita do deputado estadual Thiago Silva ao
prestigiar o lançamento da Agel Mato Grosso. Disse ser uma luta do deputado para que se
tivesse sido feitas novas estações das linhas intermunicipais na qual saiu a nova licitação. A
empresa Itamarati foi à vencedora. Pontuou serem trinta e dois veículos a serem
disponibilizados para atender varias regiões da região sul do mato grosso. Disse ganhar é a
população por ser uma demanda antiga. Agradeceu o deputado pelo empenho feito juntamente
com o governo do estado para realização dessa licitação. Parabenizou a nomeação do senhor
Henrique. Disse acreditar que fara um excelente trabalho e que a população de primavera será
beneficiada com a essa nomeação. Ressaltou apoio. Citou algumas demandas que sofrerá um
pouco. E que terá certeza que vai tirar de letra. Parabenizou o senhor Abel do pesqueiro
Águas Vivas pela pesca esportiva juntamente com equipe da secretaria de esporte que lhe
fizeram presente. Ressaltou ser a terceira etapa desenvolvida no município. Disse ter
participado do décimo encontro de Violeiros parabenizou o senhor Gilmar do pro-viola.
Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra o Vereador Juarez Faria Barbosa. (39:55) O
vereador deu boa noite a todos, cumprimentou os colegas vereadores, as autoridades presentes
e o público em geral. Parabenizou o evento da entrega do Titulo Cidadãos as pessoas
homenageadas. Felicitou a sucesso do evento e todos os participantes que fizeram parte.
Felicitou a entrega do Titulo da Alienação Fundiária dos moradores do Feliz Natal.
Parabenizou o Prefeito e administração por prestigiado as pessoas daquela residência. Disse
ter participado da ação no Bairro Castelândia Combate a Dengue. Ressaltou ter sido um
sucesso. Agradeceu as Acs pela companhia da força tarefa no quarteirão as senhoras Claudia e
Piedade. Disse ter aprendido muito com elas. Pontuou a importância da força tarefa contra o
mosquito. Pontuou focos encontrados na região, garrafas pete aberta abaixo do meio de agua
contendo larvas. Indagou terem moradores que não abriram as portas de suas casas para que
fizessem a fiscalização. Disse ter falado com a Katia que terão que usar o poder de policia
pela falta de conscientização da população. Citou focos em uma piscina com a agua verde
pela falta de manutenção. Pediu que as pessoas que tenha piscina em casa tenham
consciência. Disse ter gostado de participar da força tarefa. Almejou participar de outras ações
futuras. A parte do vereador Carlos Venâneio. Disse que na sua equipe foi encontrado em
um vaso de planta bastante agua eom larvas. Citou terrenos, quintais em péssimo estado com
moradores e sujos com lixos. E pediu que as pessoas tenham que ter mais cuidado. Pontuou a
quadra em sua rua em que fizeram um grupo de Whatsapp que tem a finalidade de mutirão
para limpeza de calhas para manter a quadra limpa. Acredita que os moradores são os
principais cuidadores e combatente do mosquito. Disse que esteve no Bairro Castelândia e
parabenizou todos os envolvidos na força tarefa. Agradeceu ao vereador. Retomou a palav^
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o vereador Juarez Faria. Agradeceu o vereador Carlos Venâneio. Salientou ter participado
com os demais eolegas a abertura dos jogos estaduais na cidade de Poxoréo. Parabenizou o
Prefeito Nelson Pain após dezoito ano voltou a funcionar o Ginásio de Esporte. Comentou
que foi usado ate para realização de rodeio. Ressaltou que em poueo tempo conseguiu
reeuperar o Ginásio e realizar varias constrições no município. Citou algumas empresas que
estão sendo instalada no munieípio. Resultado de seu trabalho honesto. Disse ter participado
do encontro de Violeiros. Defendeu indicação de sua autoria instalação de camarás de
monitoramento nas entradas e saídas da cidade. Pontuou já ser o encontro que tiveram eom a
vereadora Ivanir em Cuiabá juntamente com o comandante Coronel e secretario do estado
Bustamante onde tem essa idéia de fazer em todos os municípios para coibir essas grandes
violêneias em todo os estado e cidade. Almejou quando estiver implantando vai trazer muitos
benefícios para município. Referiu a indicação moção de pesar para o senhor Berlin. Fez uma
previa ressalva a sua pessoa. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra o Vereador Luís
Pereira Costa. (50:01) O vereador deu boa noite a todos, cumprimentou os colegas
vereadores, as autoridades presentes e o público em geral. Discursou sobre agenda onde
esteve em Cuiabá no qual foi recebido pelo deputado Thiago Silva, no qual levou uma
demanda da escola Maria Sebastiana referente ao um transformador que estão precisando.
Bem como também pediu intervenção na Sinfra para recuperação das estradas da MT130. No
qual foi muito bem recebido. Referiu sobre uma verba para APAE diseutida no gabinete do
deputado doutor João. No qual prometeu fazer uma visita a Primavera do Leste.
Cumprimentou a seeretaria Katia e demais secretários. Disse que esteve no DNIT na semana
passada levando a reivindicação da BR 070 sobre a rotatória. Reeebeu a visita do senhor
Orlando superintendente do DNIT no qual veio trazer a noticia para primavera do leste que
começaram as obras na próxima quarta-feira seguindo o projeto original. Comentou sobre o
fluxo de circulação de veículos e acidentes causados na rotatória por dia. Ressaltou que esteve
também na casa Civil com o secretario Carlos Brito onde tratou sobre a segurança,
investimento, cadeia publiea no qual tem sido muito elogiada e sida exemplo para outros
locais do mato grosso. Na secitec o senhor Stefano recebeu a visita do vereador, comprometeu
de fazer uma visita à primavera do leste. A parte do vereador Antônio. Disse acreditar que
estará passando na quarta-feira e que esteve em sua casa e não pode lhe atender. Na sua volta
a Barra do Garça passara no município novamente. Retomou a parte o vereador Luís Costa.
Pontuou ter participado da reunião e do mutirão realizada na sala da dengue juntamente com
demais vereadores no qual foi de suma importância. Salientou que através dessa força tarefa
já esta surgindo efeito. Salientou a entra dos títulos aos moradores do Feliz Natal.
Parabenizou a todos os homenageados na Sessão Solene. Indagou os mimi e invejas das
pessoas contraditórias a entrega de Titulo aos homenageados. Disse que esteve na semana
passada no ginásio cinquentão com os vereadores Carmem, Ivanir, Juarez, Welles e a
professara Marilena no Prefeito Leonardo em Poxoréo. Citou ser a cidadã mãe de primavera
do leste. Participaram também do encontro de violeiros. Referiu a orquestras do município. A
parte do vereador Wellís. Parabenizou o vereador pela fala do encontro de violeiro e dos
jogos colegiais do estado de mato grosso. Relembrou ao ter treze anos foi o ultimo encontro,
últimos jogos regionais mais de dezoito anos sem ter jogos regionais. Parabenizou o Prefeito
de Poxoréo e toda sua equipe pelo evento e todos os vereadores que prestigiaram o evento no ^
município. Retomou a palavra o vereador Luís Costa. Salientou que na semana passada
verificou uma denuncia juntamente com a vereadora Carmem onde a prefeitura municipal
prestou serviço na empresa privada. Disse que segundo a prefeitura esta baseada em uma lei.
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Pontuou em seu entendimento com a vereadora Carmem a conflito com as outras leis.
Esclareceu que estão verificando a legalidade da lei fiscalizando a denuncia do cidadão.
Indagou controversas, xingamentos dos senhores Gelol, Eduardo que só ataca os vereadores.
Esclareceu que darão publicidade as ações parlamentares baseadas na constituição que
continuaram fiscalizando. Visitou no domingo algumas pessoas piseicultores mediantes
reclamações. Indagou não ter recebido pela cooperfixe o relatório de quem esta fazendo,
quanto estão vendendo? Ganhando e quanto esta lucrando a cooperativa? Disse querer saber,
pois se precisa vender o peixe no preço justo. Disse que estará verificando e que precisa-se
dessas respostas. Comentou sobre a suspensão de entrega de terra no Jose de Alencar
aeusando-o ser sua culpa. Disse que fiscalizara pôs é sua função como vereador mesmo que
venha perder voto e ser odiado. Disse que esta a disposição de todos. Agradeceu e despediu-
se. Usou a palavra o Vereador Manoel Mazzutti Neto. (01:02) O vereador deu boa noite a
todos, cumprimentou os colegas vereadores, as autoridades presentes e o público em geral.
Parabenizou a vereadora Ivanir felicitando por mais um ano de vida. Agradeceu a presença de
todos em especial o novo secretario de Agricultura Familiar e Meio Ambiente o senhor
Henrique Amaral. Disse considera-lo como um irmão que mora a vinte e seis anos em
primavera do leste. Pontuou suas graduações e pós-graduação. Almejou que será um grande
profissional na área do Direito. Desejou boas vinda à administração publica. Cumprimentou e
agradeceu a presença da senhora Katia e demais funcionários do Poder Legislativo. Salientou
ter recebido a presença do ex-vereador deputado estadual do MDB Tbiago Silva no
lançamento da concessão de transporte rodoviária estadual para a empresa expresso Itamarati,
a qual ira servir toda a região vizinha. Salientou ser uma conquista do governo do estado de
mato grosso através da Agere. Disse que ser uma conquista para todo cidadão que diminuirá o
valor das passagens na ordem de trinta e pouco por cento na melhoria no atendimento de
alguns tipos de veículos inclusive adaptados. Disse ter feito o teste na cadeira adaptadas aos
portadores de necessidades especiais. Agradeceu a Agere, o deputado Tbiago Silva e o
governador por mais esta conquista em prol da população do mato grosso. Comumcou em
nome do deputado Tbiago Silva que finalmente esta sendo selecionado o Anel Viário de
Rondonópolis. Comentou que o governo fara o recapeamento da via e devolvera a
concessionária Morro da Mesa para que esta mantenha o local, referiu ao vereador Antônio.
Disse indagando ter sido mais uma roubalheira do Sinval. Comentou que na quarta-feira o
deputado Tbiago Silva se reimirá com a secretaria de educação para tratar da retomada das
obras da escola Sebastião Patrício. Preferiu a situação da mesma. Agradeceu o deputado Silva
pelo empenho e pelo carinho que tem atendido todos os parlamentares. Agradeceu a parte do
vereador Luís. Parabenizou o Executivo pela entrega das casas e assinaturas dos contratos
proprietários do Bairro Feliz Natal. Ressaltou a população de primavera em especial a
população do Bairro que a solução do problema do Feliz Natal passou diretamente pela casa
numa reunião realizada em dois mil e dezessete, pelo prefeito Getúlio Viana que procurou
esta casa dizendo que era necessária a retirada daquelas pessoas de uma forma ou outra
porque precisava resolver. Disse que foi esta casa por unanimidade que rebelou e disse não
iremos aceitar. Pôs havia um contrato celebrado em vinte e dois de janeiro do ano passado,
em cinco, seis folha com uma letra pequena servisse como base para retirada daquele pessoal.
Disse entender que as pessoas precisam cumprir seus contratos ressaltou ser defensor.
Salientou suas opiniões com as situações das pessoas em terem sentidas acuadas com a
situação que lhe proporcionavam na época. Parabenizou a casa e pediu ao Presidente que
fosse feita uma nota pra dizer que a solução daquele bairro passou por uma reunião dentro do
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poder Legislativo. Parabenizou o Prefeito Leonardo pela persistência em selecionar o
problema. Salientou a situação da BR070. Esclareceu atitude da Prefeitura com aquelas
pessoas. Referiu ao vereador Luís corrigindo seu discurso que a solução da reforma não é de
quarta-feira e sim de reuniões anteriores. Pontuou que a culpa da dengue e de todos que não
limpa os quintais. Que todos tem que fazer sua parte. Salientou o evento da entrega do Titulo
Cidadão. Disse fazer um requerimento verbal ao Presidente que se devolve tanto dinheiro para
o Executivo para que faça um palco definitivo pós a um degrau onde se coloca em risco
causando de acidentes dos homenageados. Citou a importância da moção de aplausos no
próximo expediente. Agradeceu e despediu-se. O Presidente solicitou ao Primeiro Vice-
Presidente, Vereadora Carmem Betti Borges de Oliveira que assumisse os trabalhos da Mesa
para que ele fizesse uso da palavra. Assim procedeu-se. Usou a palavra o Vereador Paulo
Mareio Castro e Silva. (07:15) O vereador deu boa noite a todos, cumprimentou os colegas
vereadores, as autoridades presentes e o público em geral. Iniciou a fala parabenizando a
todos os servidores da casa pela colaboração no evento realizado na casa. E todos os
vereadores pelos homenageados. Disse ter participado da entrega de Títulos dos moradores do
Feliz Natal. Teve no lançamento do livro Mapeamento Comportamental parabenizou a autora
Meira Dias. Pediu apoio aos colegas pelo projeto de lei que se apresenta na casa de sua
autoria. Salientou que a cada dois minutos cinco mulheres são agredidas no Brasil. E de cem
mulheres agredidas setenta são dentro de suas residências. Defendeu a criação do projeto. A
parte do vereador Manoel. Pontuou a legislação representada pelo vereador Paulo Mareio,
que as pessoas pensem mais de uma vez ao agredir suas companheiras dentro de casa. Citou
casos de pré-candidatos a vereadores que respondem processo por agressão. Almejou que as
pessoas da cidade conheçam esses agressores de fato que apresentam como salvadores da
pátria que no grupo de whatsapp falam, peitam e rolam e dentro de casa não passam apenas de
agressores de suas esposas. Retomou a palavra o vereador Paulo Mareio. Agradeceu ao
vereador pela parte. Disse ser esta a intenção para que a pessoa repense e novamente pense
em seus atos. Defendeu indicação de sua autoria as trocas das lampadas de led. Eastimou não
poder fazer para toda cidade. Almejou que assim que possível o Prefeito possa vir fazer para
outros Bairros para maior economicidade para o erário publico. Agradeceu e despediu-se.
Usou a palavra o Vereador Valmislei Alves dos Santos. (01:19) O vereador deu boa noite a
todos, cumprimentou os colegas vereadores, as autoridades presentes e o público em geral.
Mencionou a secretario Katia, dona Alzira e a senhora Ana. Pediu desculpas ao senhor
Valdecir e a senhora Solange por não ter conseguido cumprir com sua promessa referente a
escola Carlos Drumond de Andrade. Esclareceu o aumento pela economia realizado pelo
Poder Legislativo o valor que ficou na casa de cento e cinqüenta mil reais para que fosse feito
o refeitório. Lastimou ouvir que não ira ser feito. Deixou a responsabilidade nas consta do
Prefeito devido ter prometido de fazer. O poder legislativo fez sua parte. E pediu desculpas
em nome de todos os parlamentares. Citou vários outros compromissos que ainda não foram
atendidos. Deixou registrado mais uma vez oque foi combinado tem que ser cumprido.
Ressaltou que o poder legislativo não se isenta dos seus deveres e o Executivo também não
pode. Disse ter conversado com seu amigo Gustavo no Bairro Tuiuiú. Expressou preocupação
com o período da seca devido os matos em volta do Bairro. Pediu ao novo secretario que faça
uma campanha permanente em relação de cumprimento de não por fogo nos lotes vazios.
Pediu que o secretario Henrique que olhe para o Bairro Tuiuiú e limpa os lotes que precisa e
manda a conta para os donos dos lotes. Citou não ser só o Bairro Tuiuiú como também vários
outros Bairros. Expressou a importância para que não venha causar danos maiores a
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população. Citou a reclamação da rede de energia em uma rua que esta dando muito
problema, referiu ao vereador Neri. A parte do vereador Neri. Confirmou o caos da queda
de energia sendo um transformador que não esta suportando a carga elétrica. Retomou a
palavra do vereador Valmislei. Reafirmou ter recebido a reclamação. Pediu que o
responsável pela rede que olhe com atenção pos esta causando transtorno aos moradores.
Defendeu indicação de sua autoria já antiga referente à rotatória da avenida dos trabalhadores.
Pediu a líder do prefeito que encaminhe para o Thiago para que de uma atenção especial.
Agradeceu e despediu-se. Findo o discurso o Presidente reassumiu a condução dos trabalhos
da Mesa. Ninguém mais tendo feito uso da palavra o Presidente passou à Ordem do Dia.
Moção de Aplausos n" 18 de 2019 de autoria da vereadora Carmem Betti. Assunto: Moção
de aplausos para Igreja de Deus no Brasil. O Presidente encaminhou a moção de aplausos
para a Comissão de Justiça e Redação para que dê seu parecer no prazo regimental. Projeto
de Lei Ordinária n° 966 de 2019 de autoria da vereadora Carmem Betti e coautorias; Ivanir
Viana, Juarez Farias, Wellis Marcos, Luis Costa, Paulo Márcio, Carlos Yenâncio, Edna
Mahnic, Neri Gaiteiro, Paulo Donin. Assunto: Altera a Lei Municipal n° 1.050 e suas
alterações, a qual dispõe sobre a Reestruturação do Quadro de Cargos, Estabelece o Plano de
Carreira dos Servidores Públicos do Legislativo Municipal e dá outras providências. O
Presidente encaminhou o projeto de lei para as Comissões de Justiça e Redação e da
Comissão de Economia, Finanças e Orçamento para que de seu parecer no prazo Regimental.
Moção de Aplausos n" 12 de 2019 de autoria da vereadora Edna Mahnie e coautoria: Manoel
Mazzutti. Assunto: "Moção de Aplausos: ANEXE CRISTINA ROCHA, DENIANDRA
PEDROSO DA SILVA E A AÍLTON MONTEIRO DE ALMEIDA". O Presidente colocou a
moção de aplausos em discussão dos senhores vereadores. A palavra do vereador Manoel.
Pontuou que entre as coisas da vida puhlica e o exercício da legislatura que lhe proporcionou
pouco delas lhe deixa honrado como fazer uma moção de aplausos a cidadãos que deixam
seus afazeres de seus lares, cuidam de seus quintais e da via publica. Proferiu a moção para as
senhoras Cristina Rocha, Deniandra Pedroso e o senhor Ailton Monteiro é um
reconhecimento desse legislador e da vereadora Edna. Pediu apoio aos demais colegas
reeonhecimento às pessoas que realmente fazem a diferença pelo seu próximo. Chou os
serviços prestados gratuitamente por eles. Deixou seu reconhecimento e reforçou o pedido aos
demais colegas. A palavra da vereadora Edna. Pediu apoio a todos os vereadores e
vereadoras a moção de aplausos. Defendeu eom reeonhecimento os trabalhos prestados por
estas pessoas voltadas ao meio ambiente. Citou outras pessoas que também prestam esse
serviço gratuito. Pontuou o custo que eles tem vindo da sua própria renda. Salientou alguns
depoimentos como; os pássaros, as produções de frutas produzidas pelas plantações. A
palavra do vereador Araújo. Parabenizou os vereadores pela moção pela tarefa. Disse
sempre passar no local sendo gratificante ver o resultado desses trabalhos. Almejou dedicação

pessoas para a melhoria do município do bem estar. Que as pessoas peguem como
exemplo e preservem a natureza. Citou como exemplo a situação da dengue. Justificou sua
ausência. Ressaltou a importância para o município. Parabenizou a todas as pessoas pelo
trabalho. A palavra da vereadora Carmem. Enalteceu os nobres colegas pela indicação a
moção. Relatou ser um diferencial que modelo assim motiva terem esperanças de rm futuro
melhor. Parabenizou os vereadores. Disse que tem que ser divulgado que através desses
exemplos as pessoas copiam essa idéia. E primavera do leste poderá se ter um diferencial em
relação ao cuidado com o meio ambiente. A palavra do vereador Antônio. Parabenizou os
vereadores pela iniciativa a moção. Disse ser um combustível que estão dando para a
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sociedade. Citou a fala da vereadora Edna. Disse que a motivação vem do projeto Eu Amo
Primavera. Disse perceber que não fazia o que tem sido feito no dia atua,l. Citou avenida
Ângelo Ravanello há pouco dias tem acompanhado pitando os meios fios, limpando avenida
avenida. Citou os famosos jardins que muitos questionam sendo um momento de
administração de uma pessoa que tem uma visão do jardim. Disse ter percebido haver uma
senhora que esta mantendo manter vivas as flores. Disse que ao conceder a moção de aplausos
deixa claro que o poder publico esta satisfeito tem o prazer de aplaudir as iniciativas. Citou
avenida localizada no Bairro São Cristóvão a existência de três moradores tentando fazer um
jardim da forma que elas da conta. Disse depender sim de motivação e de incentivo. Nada
melhor um incentivo da moção de aplausos não sendo somente para estes, mas também para
outros. Salientou a satisfação das pessoas que receberam o Titulo de Cidadão. Ressaltou o
poder legislativo se posicionar e votar favorável reconhecendo, honrando a participação de
todos estarão fortalecendo o projeto Eu Amo Primavera. Terão a participação de todos terão
um município melhor. Parabenizou a matéria afirmou ser favorável. A palavra do vereador
Luís. Parabenizou os colegas pela moção. Citou a indicação de sua autoria. Disse que tem que
continuar valorizando essas pessoas para motivar outras. Expressou felicidade votar favorável
a moção. Parabenizou a Deniadra e toda sua família. A palavra do vereador Juarez.
Parabenizou os nobres colegas. Citou haver outra pessoa que plantou muitas arvores na
encosta o senhor Toninho Construtor. Disse que através do seu pedido fez uma indicação para
que fosse construída uma cerca ecológica na encosta. Que seu sonho seria ver^área cercada e
protegida. Almejou com a carta geotécnica se defini realmente oque é app ou não! Mas que de
certa forma sua indicação fosse cumprida para o bem de todos. Ninguém mais tendo ^
uso da palavra o Presidente colocou a moção em processo de votação simples, resultando
APROVADA pelos senhores vereadores. Moção de Aplausos n" 14 de 2019 de autoria do
vereador Luis Costa. Assunto: Moção de Aplausos para a Investigadora da Polícia^Civil,
Joice Queiroz dos Santos. O Presidente colocou a moção de aplausos ern discussão dos
senhores vereadores. A palavra do vereador Luís. Esclareceu o motivo à moção para a
senhora Joice. Destacou seus trabalhos desenvolvidos no município. Salientou ser uma
motivação para que elas trabalhem ainda mais em defesa das mulheres que tanto sofre com a
violência. Citou o projeto do vereador Paulo Mareio. Disse ser importantíssimo que se precisa
ser rebatido e reprimido. No qual elas entram com este trabalho. A palavra do vereador
Antônio Pediu apoio dos demais colegas aprovação a moção. Salientou conhecer a pessoa da
senhora Joice. Disse ser o carro chefe da família. Salientou ser merecida a moção.
Parabenizou pela inciativa. A palavra do vereador Araújo. Parabenizou o vereador pela
iniciativa. Disse conhecer a pessoa e o trabalho da senhora Joice.^ Disse ser uma pessoa
corajosa. Sendo um exemplo. Afirmou ser favorável aprovação a moção. Ninguem^mais tendo
feito o uso da palavra o Presidente colocou a moção em processo de votação simples,
resultando APROVADO pelos senhores vereadores. Moção de Pesar n° 16 de 2019 de
autoria do vereador Juarez Faria e coautorias: Carmem Betti, Ivanir Viana. Assunto: Moção
de pesar à família Concolato, pelo falecimento do Sr. Belin Concolato, ocorrido no dia 14 de
abril de 2019. O Presidente colocou a moção de pesar em discussão dos senhores vereadores.
A palavra do vereador Juarez. Com pesar relatou a morte repentina do senhor Berhn. Fez
um prévio relato da sua pessoa e de sua chegada a primavera do leste. Salientou ser merecida
a moção de pesar. Ninguém mais tendo feito o uso da palavra o Presidente colocou a moção
de pesa em processo de votação simples, resultando APROVADO pelos senhores vereadores.
Projeto de Lei Ordinária n° 937 de 2019 de autoria do vereador Elton Baraldi e coauto^
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Manoel Mazzutti. Assunto: DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DO DISTRITO
INDEfSTRIAL LOCALIZADO ÁS MARGENS DA RODOVIA BR 070 SENTIDO CAMPO
VERDE. O Presidente colocou o projeto de lei em primeira discussão dos senhores
vereadores. A palavra do vereador Manoel. Disse quando um legislador indica o nome de
uma pessoa para se nomear uma obra, avenida ou um distrito industrial. Acredita que a
primeira coisa que precisa ser levado em consideração é a importância e relevância do
homenageado. Disse que talvez não seja uma pessoa ideal para dizer da importância das
pessoas que chegaram em mil novecentos e setenta e cinco como o amigo Paulo Donin, que
chegou antes. No qual sofreu todos os percalços na época. Disse que a Divino Castelli com
todas as dificuldade como motorista de caminhão decidiu encarar mais um dificuldade que foi
ajudar desbravar o mato grosso. E o fez com um brilhantismo com muita honra. Participou
efetivamente do processo de Emancipação de Primavera do Leste. O senhor Divino Castelh
foi o vereador na espoea o mais votado. Fez a doação da área que hoje ocupa o clube
sociedade aquática. Proporcionou a área Tancredo Neves. Foi uns dos primeiro produtor de
arroz na região. Pediu apoio aos demais colegas para que façam justiça à pessoa do senhor
Castelli aprovando a nomenclatura do novo distrito industrial com o seu nome. Salientou onde
estiver estará olhando para o município com muito carinho. A palavra do vereador Elton.
Complementou a fala do vereador Manoel. Salientou ser o primeiro empresário no município
ao instalar o combustível juntamente com o senhor Dames. A palavra do vereador Antônio.
Disse sentir na necessidade de se manifestar. Citou a fala do vereador Luís. Recapitulou o
questionamento da entrega do Titulo Cidadão. Salientou que as pessoas tem que ter
conhecimento da historia de primavera do leste. Acredita que quando se fala em informação
acha que teria que conhecer seu município mais do que a qualificação. Comentou que precisa
ser aplaudido o reconhecimento e que outras pessoas merecem e precisa desse
reconhecimento. Ressaltou que a casa tem sido muito responsável ao se posicionar. Disse ser
prova viva do Castelão. Salientou que trabalhava na prefeitura de Poxoréo com quatorze anos
de idade primavera sendo distrito era atendida por Poxoréo. Fez uma previa ressalva da
administração do senhor Castelli. Citou o desbravamento da BROTO no qual fora carregada
nas costas de muitas pessoas. Agradeceu a Deus pela oportunidade de participar da votação
dessa matéria. E por conhecer a real historia do município e fazer jus^ da conquistas
acompanhar a mais de trinta anos o município. Ressaltou ser de grande relevância a nível de
estado o novo distrito. Parabenizou os vereadores pela iniciativa. Ninguém mais tendo feito o
uso da palavra o Presidente colocou o projeto em segunda discussão dos senhores vereadores.
Ninguém tendo se manifestado o Presidente colocou o projeto em processo de votaçao
simples, resultando APROVADO pelos senhores vereadores. Projeto de Lei Ordmaria n
939 de 2019 de autoria do vereador Elton Baraldi e coautoria: Manoel Mazzutti. Assunto.
Dispõe sobre a denominação da Clínica da Mulher localizada na Rua Silvio Ometto, n 440,
bairro Parque Eldorado, lote 001, quadra 010. O Presidente colocou o projeto de lei em
primeira discussão dos senhores vereadores. Ninguém tendo se mamfestado o Presidente
colocou o projeto de lei em segunda discussão dos senhores vereadores. A palavra da
vereadora Edna. Manifestou contraria aprovação do projeto. Esclareceu o motivo. Fez uma
previa ressalva sobre a pessoa da senhora Alexandra. Expressou tristeza com a perca.
Ninguém mais tendo feito o uso da palavra o Presidente colocou o projeto em processo de
votação simples, resultando APROVADO pelos senhores vereadores. Projeto de Lei
Ordinária n° 947 de 2019 de autoria do vereador Paulo Márcio. Assunto: "Dispõe sobre a
vedação ao acesso a cargos, efetivos ou em comissão, empregos e funções públicas m
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Município de Primavera do Leste no Estado de Mato Grosso das pessoas condenadas pela
prática de crimes relacionados à violência sexual e à violência doméstica". O Presidente
colocou o projeto de lei em primeira discussão dos senhores vereadores. A palavra do
vereador Paulo Mareio. Pediu apoio aos demais colegas aprovação do projeto. Ninguém
mais tendo feito o uso da palavra o Presidente colocou o projeto em segunda discussão dos
senhores vereadores. Ninguém tendo se manifestado o Presidente colocou o projeto em
processo de votação simples, resultando APROVADO pelos senhores vereadores. Nada mais
havendo a ser deliberado na Ordem do Dia o Presidente passou ao Segundo Expediente e
solicitou ao Primeiro Secretário, Vereador Wellis Marcos Rosa Campos, que fizesse a
chamada dos senhores vereadores inscritos para uso da palavra. Assim procedeu-se. Usou a
palavra o Vereador Antônio Marcos Carvalho dos Santos. (2:03) Voltou a dizer sobre os
trabalhos gratificante da casa. Expressou felicidade com os resultados. Comentou a fala da
vereadora Edna dada à nominação da Clinica da Mulher a senhora Alexandra. Comentou
sobre a importância para a população e para o município. Complementou duas fala do
primeiro expediente relacionado ao Feliz Natal e sobre a obra da BR-070. Parabenizou os
colegas por ir atrás do DNIT para que tomassem providencia. Relatou que há quatro anos vem
lutando para essas medidas. Comprometeu-se estarem à disposição de toda a população.
Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra a Vereadora Carmen Betti Borges de Oliveira.
(2:09) Agradeceu a presença de todos que permaneceram firme ate o final. Enalteceu toda a
equipe dos servidores que proporcionaram o evento da entrega do Titulo Cidadão. Rdatou ao
conversar com a vereadora Ivanir todas as pessoas que foram homenageadas são todas
pioneiras de Primavera do Leste. Parabenizou todos que trabalharam no evento. Enalteceu o
Prefeito Nelson pelo convite e toda a Câmara de Poxoréo. Expressou emoção e felicidade pelo
convite. Parabenizou o Prefeito pelo sucesso do retomo do evento os jogos escolares no
ginásio cinquentão que recebeu cerca de oitocentos atletas. Comentou sobre a BR070 que
desde dois mil e treze vem acompanhado diariamente aquele problema. Reforçou a fala do
vereador Antônio. Citou a mudança de projeto da rotatória onde causou a demora da obra.
Agradeceu a Câmara que tem dado uma força muito grande para selecionar o problema.
Comentou o avanço que estão tendo dentro da legalidade da lei. Destacou as setenta e cinco
casas constmída para aquelas famílias. Agradeceu o trabalho do Executivo. Acredita que após
vinte anos de luta será uma grande vitória para primavera do leste. Apadeceu a presença do
senhor Henrique. Disse acreditar que se o senhor Henrique conseguir realiz^ o projeto da
coleta seletiva deixar um marco em primavera do leste. Acredita que terão uma grande
façanha junto ao município. Agradece e despediu-se. Usou a palavra a vereadora Edna
Machnic. (2:15) Pontuou ter feito uma visita no Mae Cidinha. Relatou os trabalhos realizados
pelos profissionais e mesmo com ajuda da Prefeitura ainda não é suficiente. Parabenizou a
presidenta do projeto à senhora Cleonice e toda a equipe pelos trabalhos realizados.
Parabenizou o Prefeito pela pasta nomeada ao senhor Henrique. Visitou a obra da extensão da
avenida São João para ligar o setor Industrial. Que precisa dar uma atenção especial
Citou algumas obras a serem realizadas na área como; reflorestando, pista de caminhada,
parque. Convidou toda a população em geral para a Audiência Publica para discus^o da
reforma da presidência no dia quatorze. Referiu à presença dos diretores da escola Carlos
Drumond de Andrade. Comentou sobra o projeto para obra aprovado pelo poder legislativo
para a escola. Ressaltou fazer um comunicado ao Prefeito para que atenda logo o projeto.
Desejou a todos uma feliz semana. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra o Vereador
Luís Pereira Costa. (2:20) Agradeceu a presença do senhor Juvelino. Pediu desculpas ms
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demais colegas por não ter avisado da presença do doutor Orlando em primavera do leste.
Esclareceu não ter tido intenção de se aparecer. Exemplificou o desacordo que o Prefeito
Leonardo fez com o senador Wellington. Disse ter comunicado o Presidente que não deu
tempo. Relatou ter ido ao DNIT e em Brasília. Deixou registrado em tribuna desde ano
passado indicações pedidos e ao senhor Thiago para que fosse feito um quebra-mola onde
faleceu o jovem. Relatou os fatos causados pela falta da existência do quebra-mola. Relatou o
fluxo de movimento. Indagou a forma de ser atendido. Citou o ex-prefeito Getúlio Viana.
Pontuou o pedido do vereador Manoel que também não foi atendido. Indagou os caos no
município. Disse que precisam ter atitudes para salvar vidas. Ressaltou que sua intenção é
trabalhar em prol da população de primavera do leste. Buscando o melhor para cidade
independente a politica. Deixou claro a suas intenções. Usou a palavra o Vereador Manoel
Mazzutti Neto. (2:25) Voltou a falar da MT-130. Disse ter consciência todas as vezes que
trouxe alguma coisa, algum assunto sempre convidou a todos os demais colegas. Disse que o
duro da vida do legislador às vezes é apenas somente poder fazer algumas indicações referiu
ao senhor Henrique. O duro de um município é às vezes ele ser cortado por uma rodovia o
qual ele não decide o que pode fazer para melhorar essa rodovia. Citou as indicações de sua
autoria a necessidade que tem de transformar a rodovia BR-070 e rodovia estadual MT-130
em duas avenidas estruturantes do município. Disse concordar com a fala do vereador Luís.
Relatou exemplos das causas de um acidente com motocicletas. Disse ser achegada a hora de
terem a vontade politica de transformar a MT-130 em uma avenida nos moldes que tem de
frente com a CB agrícola. Salientou ter falado desde o primeiro dia. Ressaltou resolver vários
problemas através desse engajamento político do município para com o estado. Pontuou a
transformação ser feita na avenida. Resolveram o fluxo no centro da cidade e fomentaram a
migração dos comércios melhorando a expansão dos estacionados na avenida. Valorizaram os
imóveis das pessoas do lado de lá da MT-130. Ressaltou ter dos município distintos
exemplificou. Fez um clamor à classe politica, vereadores, executivo e para deputados
representantes do município. Sendo a nível estadual federal ao governador Mauro Mendes.
Frisou ter coragem vontade politica de transforma avenida em uma grande avenida. Citou o
exemplo da avenida Brasil na cidade de Cascavel. Pediu aos partidos para se reunirem para
alterar essa realidade. Agradeceu e despediu-se. Ninguém mais tendo feito uso da palavra, o
Presidente agradeceu a presença de todos, convidou a população para que continuasse a
prestigiar as Sessões e declarou, sob a proteção de Deus, encerrada esta Sessão Ordinária.
Lida e achada conforme, vai a presente Ata assinada por mim Elizama Marques, que
secretariei os trabalhos e pelo Presidente, Vereador Paulo Mareio Castro e Silva.

Secretária:

Presidente:

Av. Primavera, n° 300, Bairro Primavera II - CEP 78.850-000

Primavera do Leste - Mato Grosso - Tel. (66) 3498-3590 - www.camarapva.com.br


