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Ata n". 022/2019

Sessão Ordinária do dia 010 de Junho de 2019

Aos dez (10) dias do mês de Junho de 2019, às dezoito horas (IShOOmin), reuniram-se
ordinariamente na Sala das Sessões, Antônio Santo Renosto, sede da Camara Mumcipal de
Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, sito a Avenida Primavera n°. 300, Primavera 11.
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 quorum 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 Camara 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 três (03) de Junho de
2019. Resultando APROVADA a dispensa da leitura da Ata, o Presidente colocou em
votação a Ata da Sessão Ordinária do dia três (03) de Junho 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". 362
de autoria do vereador Carlos Araújo. Assunto: "Versando sobre a necessidade URGENTE
de implantação de faixas elevadas ou pelo menos somente faixas de pedestre próximo as
Escolas Sonho de Criança e Cremilda Viana nas Ruas Antonio Salomão, Érico Trevisol e
Alberto Baraldi, no município de Primavera do Leste — MT." Segue em anexo fotos de
crianças correndo o risco de serem acidentadas. Indicação n° 363 de 2019 de autoria do
vereador Carlos Araújo. Assunto: "INDICA A PREMENTE NECESSIDADE DE
PROCEDER COM URGÊNCIA URGENTÍSSIMA A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA
FOSSA LOCALIZADA NA RUA SÃO VICENTE, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO
PERTENCENTE Ã CASA N° 28, NESTE MUNICÍPIO." Indicação n" 364 de 2019 de
autoria do vereador Carlos Araújo. Assunto: INDICA PARA QUE ANALISE A
POSSIBILIDADE URGENTE URGENTÍSSIMA DE MANUTENÇÃO DA FOSSA NA
RESIDÊNCIA N° 23 DA RUA SÃO CRISTÓVÃO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, QUE
SE ENCONTRA A CÊU ABERTO, POIS HÁ MUITO TEMPO AS PESSOAS VIZINHAS
QUE LÁ RESIDEM RECLAMAM PELO MAU CHEIRO, E PELO VAZAMENTO DA
MESMA. Indicação n" 358 de 2019 de autoria da vereadora Edna Mahnic. Assunto:
Indicatória ao chefe do Executivo Municipal, com cópias as Secretarias de Planejamento, V \
Agricultura e Meio Ambiente; e Infra Estrutura, para que se faça reflorestamento e construa
pista de Caminhada, no entorno do Lago, localizado na Avenida dos Lagos com cruzamento
com a Avenida São João. Indicação n" 349 de 2019 de autoria do vereador Elton Baraldi.
Assunto: Indicação ao Chefe do Executivo Municipal, bem como Secretário da Siufra/PVA
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para a reativação do Campinho de Terra do bairro Pe. Onesto Costa, bem como, colocação de
brinquedos infantis e ampla reforma naquele espaço público. Indicação n" 353 de 2019 de
autoria da vereadora Ivanir Viana. Assunto: Respaldados nas disposições do Regimento
Interno desta Augusta Câmara Municipal, venho pelo presente, solicitar que seja endereçada
expediente Indicatório ao Excelentíssimo Prefeito Mumcipal, com cópia ao CMTU
(Coordenadoria Municipal de Transporte Urbano), mostrando aos mesmos, a necessidade de
colocar "devida sinalização de advertência no quebra molas localizado na Avenida
Florianópolis - Novo Horizonte em frente o 2.704". Indicação n" 354 de 2019 de autoria da
vereadora Ivanir Viana. Assunto: Respaldados nas disposições do Regimento Interno desta
Augusta Câmara Municipal, venho pelo presente, solicitar que seja endereçada expediente
Indicatório ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, com cópia ao CMTU (Coordenadoria
Municipal de Transporte Urbano), mostrando aos mesmos, a necessidade de colocar "devida
sinalização de advertência no quebra molas localizado na Avenida Niterói, 2.987 em frente à
escola municipal Novo Horizonte". Indicação n" 355 de 2019 de autoria da vereadora Ivamr
Viana. Assunto: Respaldados nas disposições do Regimento Interno desta Augusta Câmara
Municipal, venho pelo presente, solicitar que seja endereçada expediente Indicatório ao
Excelentíssimo Prefeito Municipal, com cópia ao CMTU (Coordenadoria Mumcipal de
Transporte Urbano), mostrando aos mesmos, a necessidade de colocar "devida sinalização de
advertência no quebra molas localizado na Avenida Florianópolis — Novo Horizonte em frente
o muro da escola Novo Horizonte". Indicação n" 350 de 2019 de autoria do vereador Juarez
Faria e coautoria; Carmem Betti, Ivanir Viana. Assunto: Construção de uma quadra de tênis
na lagoa municipal vô pedro viana. Indicação n° 333 de 2019 de autoria do vereador Luis
Costa. Assunto: "Solicito que seja criado um local para atendimento a saúde da comunidade
na pista de caminhada, com um profissional técnico em enfermagem ou enfermeiro, para
atendimento durante bailes e outras festividades". Indicação n° 351 de 2019 de autoria do
vereador Luis Costa. Assunto: "Solicito que sejam colocados braços de iluminação nos postes
próximo a praça do bairro Guterres, principalmente na Avenida das Torres. Outra demanda é
o cercamento da praça do Bairro Guterres na parte de trás, próximo a Área de Preservação
Permanente (APP). Também solicito a construção de uma concha acústica para o bairro
Guterres". Indicação n" 352 de 2019 de autoria do vereador Luis Costa. Assunto: "Solicito
que os agentes de saúde e de endemias, possam atuar no Bairro Guterres com as visitas
normalmente. Enquanto não houver um posto de saúde para o Bairro Guterres, solicito que
aumente o número de atendimentos do posto de saúde do Tuiuu para que assim, possam
atender toda a demanda". Indicação n" 361 de 2019 de autoria do vereador Luis Costa.
Assunto: "Solicito que a Secretaria de Cultura que construa uma concha acústica na praça do
Bairro Guterres, para a realização de eventos no Bairro. Também solicito que a secretaria de
cultura disponibilize um professor de educação física ou de dança para desenvolver um
cronograma de atividades de lazer para a comumdade do Bairro Guterres. E peço que insira o
bairro Guterres nos eventos realizados pela secretaria de cultura". Indicação n° 348 de 2019
de autoria do vereador Paulo Márcio e coautoria: Luis Costa. Assunto: Instalação de
Iluminação Pública de Led na Rua Rio de Janeiro, próximo ao Posto 2000, no município de
Primavera do Leste-MT. Indicação n° 356 de 2019 de autoria do vereador Neri Domingos.
Assunto: Incluir no rol de obras prioritárias da municipalidade, a construção de passarelas
para travessias de pedestres na Rodovia BR-070, ligando o centro da cidade aos demais
Bairros. Indicação n" 357 de 2019 de autoria do vereador Neri Domingos. Assunto: A
necessidade de realizar a construção de uma ciclovia as margens da BR-070, ligando o centro
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da cidade ao Distrito Industrial José de Alencar. Indicação n° 346 de 2019 de autoria do
vereador Paulo Donin. Assunto: Pintura da sinalização de trânsito na Rua Guiratinga.
Indicação n" 347 de 2019 de autoria do vereador Paulo Donin. Assunto: Reforma de toda
parte hidráulica do ginásio de Esporte Pianão. Indicação n° 344 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, a instalação de baneos e
mesas de concretos e arborização na Praça da Juventude. Indicação n° 345 de 2019 de autoria
do vereador Valmislei Alves. Assunto: Indico ao Exm°. Senhor". Prefeito Municipal,
Leonardo Tadeu Bortolin, sugerindo-lbe determinar à Secretaria Municipal de Saúde, a
implantação do programa de ACS e ACE, na comumdade Vale Verde, Vale do Buntis e
região. Moção de Aplausos n° 15 de 2019 de autoria do vereador Carlos Venâncio. Assunto:
"Moção de Aplausos, para os voluntários do projeto. Só Risos do Município de Primavera do
Leste Estado de Mato Grosso". Moção de Pesar n" 22 de 2019 de autoria do vereador Carlos
Venâncio. Assunto: Concede Moção de Pesar, a Família Sartori Garcia pelo falecimento da
jovem Júlia Bartb Garcia. Projeto de Lei Ordinária n" 945 de 2019 de autoria do Executivo
Municipal. Assunto: Substitui o anexo 1 da Lei Municipal n° 497, de 17 de junho de 1998 e
dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária n" 957 de 2019 de autoria do vereador
Valmislei Alves. Assunto: Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal n° 723, de 16 de abril
de 2002. Projeto de Lei Ordinária n" 958 de 2019 de autoria do vereador Neri Domingos.
Assunto: "Dispõe sobre a proibição aos Órgãos Públicos Municipal, em inaugurar e entregar
obras públicas inacabadas, ou que não estejam em condições de atender as necessidades da
população, do município de Primavera do Leste - MT e dá outras providências . Projeto de
Lei Ordinária n" 959 de 2019 de autoria do vereador Elton Baraldi e eoautoria: Manoel
Mazzutti. Assunto: A praça localizada entre o cruzamento da Rua Barros Cassai e Avenida
dos Lagos, no bairro Jardim Riva, quadra 88, lote único, pertencente ao inunicípio de
Primavera do Leste, passa a denominar-se "PRAÇA MUNICIPAL JOÃO MARIA
MACHNIC". Projeto de Lei Ordinária n" 960 de 2019 de autoria do Exeeutivo Municipal.
Assunto: Regulamenta o serviço de moto-táxi no município de Primavera do Leste e dá
outras providências. Projeto de Lei Ordinária n° 961 de 2019 de autoria do Executivo
Municipal. Assunto: Acrescenta ineisos ao Artigo 3° e altera a redação dos incisos do Artigo
4° da Lei N° 1.183 de 10 de setembro de 2010 e dá outras providências. Projeto de Lei
Ordinária n" 962 de 2019 de autoria do Executivo Municipal. Assunto: Dispõe sobre
autorização para publicidade em espaços públicos, no estádio e próprios públicos municipais e
dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária n° 963 de 2019 de autoria do Exeeutivo
Municipal. Assunto: Autoriza o poder executivo a ceder equipamentos de uso agrícola e
pecuário em comodato e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária n" 964 de 2019 de
autoria do Executivo Municipal. Assunto: Dispõe sobre a transação e o parcelamento de
débitos no mutirão fiscal promovido pelo município de primavera do leste e dá outras
providências. Projeto de Lei Ordinária n° 965 de 2019 de autoria da vereadora Ivanir Viana
e eoautoria; Carmem Betti, Juarez Farias e Neri Domingos. Assunto: "Dispõe sobre a
denominação do ESF Xlll localizado na Avenida; das Palmeiras, S/N Bairro: Padre Onesto
Costa". Projeto de Lei Ordinária n" 967 de 2019 de autoria do vereador Carlos Venâncio e
eoautoria: Valmislei Alves. Assunto: Toma obrigatória a disponibilização de cadeiras de
rodas nas agências bancárias de Primavera do Leste, para atendimento às pessoas portadoras
de necessidades especiais, idosos ou com mobilidade reduzida no Município de Primavera do
Leste — MT, e da outras providêneias. Projeto de Lei Ordinária n° 968 de 2019 de autor^
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do vereador Paulo Márcio. Assunto: Dispõe sobre o Programa Primavera Verde, e dá outras
providências. Moção de Aplausos n" 17 de 2019 de autoria do vereador Luis Costa.
Assunto: Moção de Aplauso para os agites penitenciários da Cadeia Pública de Primaveril do
Leste, sendo, o diretor da Unidade Prisional, Vãldeir Zeliz dos Santos, e os agentes
prisionaiáL de segurança, Rosemari Arruda Gonçalves. Dúbiela Cristina Gomes Vieira,
Luciene Peixeira Afonso. Maria Aparecida Ferreira de Freitas, Rogério da ̂jilva Vieira, Fábio
Martins dos Santos, José Batista Peieira o;; de Almeida, Fatio Domingos, ( Eoni de Souza
lama Neto. Fernanda Teixeira de Oliveira, Carlos JesáS de Oliveira, Eliel Rabelo dos Santos.
José LopÇsi de Araújo Filho, Gilberto Marques da Silva. Alexáêdro Souza, José Pinto de
Souza Filho, Edilma Mdltato Santana Fonseca, Grazielly Dias Galvão, Elbiza Aiparecida
Rodrigues Barbosa, Hugo Rodrigues de Souza e Ivanilso Rosa Sampaio. Moção de Aplausos
n° 19 de 2019 de autoria do vereador Elton Baraldi. Assunto: Moção de Aplausos a
Secretária Municipal de Educação Adriana Tomasoni pelos relevantes serviços prestados a
educação municipal e pela organização e coordenação do desfile cívico realizado no último
dia 13 de maio - alusivo aos 33 anos de emancipação político-administrativa de Primavera do
Leste. Moção de Pesar n° 21 de 2019 de autoria do vereador Luis Costa. Assunto: Moção de
Pesar a família Silva pelo falecimento da senhora Almerita Pedro da Silva. Terminada as
leituras o Presidente deu inicio ao Primeiro Expediente e solicitou ao Primeiro Secretário,
Vereador Wellis Marcos Rosa Campos, que fizesse a chamada dos senhores vereadores. Usou
a palavra o Vereador Valmislei Alves dos Santos. (17:00) O vereador deu boa noite a
todos, cumprimentou os colegas vereadores, as autoridades presentes e o público em geral.
Agradeceu a presença e ao pedido da liderança do Prefeito na Câmara Mumcipal e demais
vereadores. Citou os temas que foram discutidos em reimião. Proferiu sobre o projeto da Mae
Cidinha. Salientou as reformas das Escolas e sobre as compras das Motos, Ônibus e
Ambulâncias. Parabenizou o Executivo Municipal. Agradeceu e Despediu-se. Usou a
palavra o Vereador Antônio Marcos Carvalho dos Santos (17:30) O vereador deu boa
noite a todos, cumprimentou os colegas vereadores, as autoridades presentes e o público em
geral. Referiu sobre a realização dos trabalhos da BR-070. Disse ter recebido reclamações das
pessoas da margem da BR. Salientou as condições das mesmas do local. Argumentou que os
poderes tem que cumprir a decisão judicial. Citou com felicidade aprovação do poder
legislativo dar legalidade para o Prefeito fazer o investimento do auxilio aluguel. Relatou as
formas de estudos e realizações da Prefeitura. Citou algumas preocupações, mas disse
acreditar que a Promoção Social fara um trabalho digno. Comentou estar à disposição da
população e que não irar travar o município. Que a casa tinha que fazer foi feito. Pontuou os
trabalhos do Prefeito. Ressaltou que irar fazer um levantamento da avenida Florianópolis.
Expressou preocupação com o fluxo futuros. Citou o Feliz Natal. Comentou sobre a
Audiência Publica promovida pela vereadora Edna. Que irar estudar sobre o assunto.
Argumentou que deveria ser vetada a Audiência Publica referindo-se ser politicagem.
Comentou sobre o assunto do Sérgio Moura e o ex-presidente Lula. Ressaltou que o Brasil
tem que ser passado a limpo. Pediu para o Presidente que seja analisada as regras no
regimento interno da casa. Pediu que não tenham como um cara complicado pôs tem zelo.
Relatou as criticas ao Prefeito no mandato anterior. Que no mandato atual foi surpreendido
pelo seu bom trabalho. Argumentou não ter inimigos entre os poderes. Salientou que tem que
aplaudir quem for. Que o povo brasileiro tem que se conscientizar. Relatou o mandato de
Mauro Mendes. Indagou os caos da administração anteriores. Referiu que no passado tinha
vereador que enfrentava todo e qualquer prefeito. Salientou que no mandato atual todos
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querem ajudar. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra o Vereador Carlos Venâneio dos
Santos. (32:07) O vereador deu boa noite a todos, cumprimentou os colegas vereadores, as
autoridades presentes e o público em geral. Complementou as palavras do vereador Antônio
Marcos. Salientou que estiveram na reunião na Defensoria Publica. Relatou sobre a reunião.
Esclareceu que a prefeitura não esta omitindo de dar assistência às pessoas que realmente
precisam que estão sendo amparados. Citou: a diferença de uma pessoa carente e miserável.
Indagou que tem pessoas que querem tirar aproveito da prefeitura. Esclareceu que há família
de dois mil e quinze que estão comtempladas, mas que estão fora do padrão. Defendeu atitude
da Prefeitura em relação ao assunto. Proferiu ser parceiro da legalidade, que ira cooperar para
que as coisas aconteçam. Salientou que no sábado houve a reunião do PSD que não pode estar
presente, agradeceu o vereador Manoel. Desejou boas vindas ao senhor Abrão pela
presidência do partido. Parabenizou o trabalho feito pelo ex-vereador Eraldo Fortes frente ao
partido. Salientou que irão discutir sobre o futuro do partido. Referiu-se ao Presidente aos
assuntos discutidos em tribuna sobre Cenário Nacional, previdência e economia. Disse ter
conversado com o colega vereador Valmislei sobre a reflexão da economia. Deu algumas
opiniões referentes ás mudanças a serem feitas. Comentou sobre os dinheiros guardados em
malas. Agradeceu a presença do Prefeito. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra a
Vereadora Carmen Betti Borges de Oliveira. (38:46) A vereadora deu boa noite a todos,
cumprimentou os colegas vereadores, as autoridades presentes e o público em geral. Salientou
a intervenção da ação da Câmara Municipal junto com os morados da BR-070. Falou sobre o
projeto de mudança da BR. Enalteceu a ação do defensor Publico Rafael Cardoso.
Parabenizou todos os vereadores pelo êxito. Ressaltou importância da atuação da câmara
municipal em relação ao atendimento dos moradores. Enalteceu o Prefeito na pessoa da
secretaria Mareia, que estevem presente. Pontuou e relatou o resultado da ação aos moradores.
Citou que infelizmente nem todas as famílias irão ser contemplados com aquisição da casa.
Relatou aos moradores que chegaram após dois mil e quinze que não atendem os critérios e
pediu compreensão de todos. Ressaltou que primavera do leste será beneficiada e todas as
pessoas que realmente necessitam serão contemplados e terão apoio social do município.
Enalteceu os trabalhos da câmara municipal a ação ao combate da dengue. Salientou sobre a
força tarefa e seus resultados. Disse ter participado no sábado da ação no Bairro do Guterres e
Arara, onde foi encontrado foco da dengue, mas que tiveram resultados positivos. Agradeceu
todos os servidores e assessores. Ressaltou que não ficara só nessas ações que terão outras
futuras. Pediu apoio de todos. Comentou o caos do Cemitério Municipal e expressou
preocupação em relação com o numero de óbito que esta sendo muito alto. Relatou sobre
como e difícil se fazer uma licitação sobre a criação dos lóculos "gavetas . A parte do
vereador Antônio IVIarcos. Disse ter perdido uma tia no final de semana. Referiu-se ao líder
do Prefeito que peça ao Prefeito para que se providencia uma Caixa d'agua no local.
Retomou a palavra vereadora Carmem. Disse entender que a uma serie de coisas que
precisam se organizar. Citou algumas reivindicações. Disse ter conversado com a secretaria
que por coincidência irão ao dia seguinte se reunirem para tratar sobre o assunto. Pontou que
em noventa dias não terá mais espaço para realizar sepultamentos. Deixou registrado a
preocupação e pediu que os responsável se atente a situação, para que não venha acontecer
esses problemas e da vir faltar espaço local para sepultamentos dos antes queridos. Deixou
registrado o quanto o povo sofre por falta de respaldo de alguns órgãos. Citou alguns órgãos
em tribuna. Relatou o óbito em que acompanhou uma família das onze horas da noite o corpo
foi liberado só uma hora da tarde. Por não ter plantonistas "técnicos" no IML. Que irão fazer
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essa reivindicação junto ao Estado do Mato Grosso. Comentou que há pessoas para serem
chamadas pelo concurso publico do mato grosso que não estão sendo chamadas. Relatou
estarem com uma equipe muito reduzida no IML. Sendo uma falta de respeito. Que
infelizmente a família não pode velar o corpo por ter passado do prazo. Pediu ao governo do
estado os órgãos competentes que olhem com carinho para esses órgãos. Frisou que extarão
brigando para que seja completa essa equipe do IML, para terem um respaldo de estarem
trabalhando. Conclamou todos os vereadores para estarem engajados nessa luta. Agradeceu e
despediu-se. Usou a palavra a Vereadora Edna Maehnie. (50:43) A vereadora deu boa
noite a todos, cumprimentou os colegas vereadores, as autoridades presentes e o público em
geral. Comentou em leitura sobre o papel importante da casa parlamentar. Citou a reforma
principalmente do regime de capitalização. A lei dos ambulantes. Pediu uma reunião com os
ambulantes. A parte do vereador Manoel. Disse compreender o pedido das reimiões
esclarecendo que já foram realizadas. Que devem decidir o parlamento, que foram eleitos para
legislar perante o município. Retomou a palavra a vereadora Edna. Disse que não
participou de reunião que tivesse os três setores toda rede usuária dos ambulantes e
comerciantes de lojas fixas para ouvi-los. Afirmou não ter clareza como votar a lei que entrara
na casa para ser discutida. Relatou que qualquer mudança que vier ter na lei terá repercussão.
Sugeriu para que tenham uma lei mais democrática que realizem mais reunião. Proclamou aos
parlamentares da casa para engrossar fileiras na busca do exercício da verdadeira legislatura.
Aquela que é feita em busca de interesse de todos e todos os cidadãos e cidadãs primaverense.
Propôs discutir mais as leis para fazerem a coisa acertada. Agradeceu e despediu-se. Usou a
palavra a Vereadora Ivanir Maria Gnoatto Viana. (59:56") O vereador deu boa noite a
todos, cumprimentou os colegas vereadores, as autoridades presentes e o público em geral.
Agradeceu a todos os funcionários da casa e vereadores que fizeram presentes no mutirão ao
combate a dengue no sábado do Bairro Guterres. Salientou ter encontrados muitas casas, povo
caprichosos tudo muito limpo. Mas também encontraram residências com muito lixo. Citou
sobre os lixos. Disse que fara uma indicação a prefeitura para que manda o pessoal para
limpar alguns terrenos baldios. Convidou os vereadores e toda a população primaverense para
uma reunião que acontecera no dia quatorze as dezesseis e trinta horas na câmara municipal.
O tema será "vigilância eletrônica monitorada" com o comandante Elvis da secretaria de
segurança publica de mato grosso. Relatou sobre a instalação das cameras. Ressaltou que o
desejo do comandante é monitorar os cento e quarenta e um município do mato grosso. Pediu
o compareeimento da comunidade. Disse ter participado no sábado o projeto Amo meu Bairro
no Bairro Primavera III. Agradeceu todos os funcionários municipais que fizeram presença e
a toda população. Citou o assunto da vereadora Carmem referente ao Cemitério. E que fez
varias indicações referente as reclamações de pessoas que tem seus anti-queridos naquele
local. Ressaltou que tem que ser fechado, tem que ter banheiro e guarda. Pontuou os caos do
Cemitério e citou um exemplo de modelos de cemitérios de varias cidades que já foi.
Exemplificou como são feitos. Relatou a dificuldade e demora para se fazer outro cemitério.
Destacou preocupação. A parte do vereador Luís. Disse haver indicação de sua autoria e do
vereador Valmislei desde do começo da legislatura. Disse ter gravado na semana passada e
disse ser um local esquecido. E só é lembrado por pessoas que tem seus anti-queridos Ia.
Relatou não tem nenhuma infraestrutura no local para serem dadas um conforto as famílias.
Disse ser favorável a vereadora juntamente com os demais vereadores. Retomou a palavra a
vereadora Ivanir. Destacou que desde dois mil e dezessete que esta fazendo indicações,
cobrando e que vai terminar o mandato e não foi se feito nada. Pontou a depredação no
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cemitério causado por vândalos. Salientou a idéia que seja feita embaixo pondo varias pessoas
na mesma cova. Ressaltou ser muito bonito, mas que tem que ser bem feito. Defendeu as
indicações de sua autoria. Relatou um fato ocorrido no sábado com o filho de seu amigo Tite.
Pela falta de sinalização nos quebra molas. Expressão tristeza e preocupação. Agradeceu e
despediu-se. Usou a palavra o Vereador Luís Pereira Costa. (01:18) O vereador deu boa
noite a todos, cumprimentou os colegas vereadores, as autoridades presentes e o público em
geral. Agradeceu a todos os vereadores e servidores pela ação do mutirão contra a dengue.
Comentou sobre a agenda na cidade de Aragarças com a participação do presidente Jair
Bolsonaro. Felicitou a presença e participação do povo naquele local. Salientou na pauta
varias reivindicações do Bairro Guterres. Pediu ser atendido pelo Executivo. Disse ter pintado
dois quebra molas. Relatou o gasto que teve. Disse que a sinalização é barato e simples que
pode salvar vidas. Indagou o redutor de velocidade na rua que liga Guterres ate o Bairro
Primavera III. Exemplificou o fato ocorrido no local. Comentou as criticas da população
referente ao seu trabalho. Comentou sobre a visita no Cemitério Mumcipal pela falta de
cuidado. Pediu que as indicações sejam atendidas. Expressou tristeza com as condições do
local. Comentou sobre a BR-070 onde residiu com sua família. Comentou entender a ação da
prefeitura do e do Ministério Publico. Pediu ao Prefeito que olhe caso a caso com carinho.
Disse ter fiscalizado um mês no Bairro no Primavera III, os buracos. A parte do vereador
Araújo. Disse ser um trabalho de meia hora, vinte minutos onde poderá evitar um acidente ou
ate mesmo uma morte. Concordou com o vereador pela cobrança. Retomou a palavra o
vereador Luís. Ressaltou ser simples e barato que o município tem que ver e cuidar das
ciclovias. Disse que esteve no Assentamento Novo Progresso com a presença do presidente
Paulo Mareio, atendendo os moradores referentes às documentações e estarão encaminhado
documento para dar uma resposta para eles. Citou a obra do DNIT na BR-070. Parabenizou o
senador Wellington Fagundes pelo empenho e a gestão mimicipal. Disse ter sido valido a pena
toda a luta e primavera que ganha. Pontuou a falta de perito do IML. Citou a fala da vereadora
Carmem. Pediu que os vereadores ajudem a cobrar o secretario de Segurança. Falou sobre o
PSD. Referiu ao senhor Abrão por ocupar o cargo de presidente do partido. Pontuou sua
opinião em relação à igreja e politica. Disse lamentar pelo senhor Abraão ter pegado o
partido. Comentou o que é ser certo e o que é ser errado. Indagou a situação do partido da
forma que esta sendo conduzida a direção dele no município. Defendeu o senhor Eraldo
Fortes. Disse estar à disposição da população de primavera do leste e de todo o município.
Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra o Vereador Manoel Mazzuttí Neto. (01:20) O
vereador deu boa noite a todos, cumprimentou os colegas vereadores, as autoridades presentes
e o público em geral. Disse ter participado da reunião na defensoria Publica sobre a BR-070.
Salientou que o município de primavera do leste não esta tirando ninguém da beira da BR,
nem a prefeitura. Disse estar colaborando quando manda para o poder legislativo um projeto
de lei que institui o aluguel social, e um projeto que cria um fundo para construção de casas
populares. Esclareceu a decisão das saídas das pessoas sendo judicial. Disse para essas
pessoas que o poder legislativo nunca virou as contas para elas. Relatou terem discutidos ênea
reuniões a construções dessas casas. Exemplificou. Agradeceu a defensoria publica em nome
do senhor Nelson por ter abrindo as portas que pudessem conversar. Agradeceu o senhores
Alison e Nelson. Disse que o problema será resolvido. Referiu as pessoas que já receberam as
casas que foram embora e voltaram não poderão ser atendidos. Deu sua opinião em tribuna.
Disse apoiar a causa, mas não estelionato. Comentou sobre as discussões no poder legislativo
relacionado aos lancheiros nas vias publicas. Salientou sobre o projeto não contempla mais do
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que um carrinho por CPF. Relatou haver mais de um carrinho. Exemplificou. Salientou sua
opinião ao empreendedor. Articulou que tem que respeitar a legislação, pois tem carrinho que
abrange muito mais que um espaço do próprio carro. Pontuou alguns fatos que podem vir
acontecer. Referiu a Venezuela por ser comunista. Pontuou sobre socialismo. Argumentou
que devem sim valorizar os empreendedor carrinhos de lanche, não podem abrir a porteira.
Exemplificou acontecimentos futuros causando prejuízos para todo mundo. Parabenizou a
Prefeitura pela participação da ação Amo meu Bairro. Odontologia pelo atendimento
generalizado. Parabenizou o Prefeito pela aquisição de quatro motos CB500. Fez um prévio
comentário de alerta para a bandidagem. Ressaltou que "Bandido bom é Bandido Morto".
Parabenizou pela aquisição de duas ambulância de porte grande. Deu uma pincelada sobre a
reportagem que saiu em redes sociais. Indagou-se com a situação. Pontuou sobre as arrobaria
no país. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra o Vereador Neri Domingos de Souza.
(01:32) O vereador deu boa noite a todos, cumprimentou os colegas vereadores, as
autoridades presentes e o público em geral. Começou a fala nomeando algumas pessoas que
se fez presente. Agradeceu a CMTU por ter pintado o quebra mola de frente a madeireira
Santa Clara. Comentou sobre dois acidentes ocorridos no local. Defendeu duas indicações de
sua autoria. 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. Agradeceu os servidores do poder
legislativo pelo evento que aconteceu no Bairro Guterres. Salientou a importância do projeto
ao combate a dengue. Relatou a motivação da criação da ação. Disse que esteve com o
vereador Luís no Assentamento Novo Progresso. Proclamou aos demais colegas que busquem
ver a situação dos moradores. Salientou ter tido acesso alguns documentos apresentados pelos
moradores. Pontuou a realidade dos assentados de benfeitorias realizadas não sendo
permitidas. Disse terem visto a realidade totalmente diferente da infraestrutura disponibilizada
pelo poder publico. Ressaltou que tem que tentarem resolver a situação no sentido da
legalidade. Pontuou o tempo que já se passou e nada foi feito. A parte do vereador Elton.
Perguntou ao Presidente se o pessoal que esta no assentamento se são os mesmo que
ganharam o terreno? Retomou a palavra o vereador Paulo Mareio. Esclareceu que algims
tem o contrato de gaveta feito através da associação. E alguns assentados passaram os lotes
para outros. Salientou que sejam regularizados para que daqui dez anos não percam seus
direitos. Defendeu a indicação de sua autoria com coautoria do vereador Luís, referente a
iluminação no posto barril. Citou o projeto de sua autoria em pauta. Disse que disponibilizará
para os colegas analisarem com propriedade. Comentou sobre o projeto. Comentou sobre a
reunião na defensoria publica sobre a BR-070. 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° 015 de 2019 de autoria
do vereador Carlos Venâncio. Assunto: "Moção de Aplausos, para os voluntários do projeto,
Só Risos do Município de Primavera do Leste Estado de Mato Grosso". O Presidente
encaminhou a moção de aplausos para a Comissão de Justiça e Redação para que de seu
parecer no prazo regimental. Moção de Pesar n° 022 de 2019 de autoria do vereador Carlos
Venâncio. Assunto: Concede Moção de Pesar, a Família Sartori Garcia pelo falecimento da
jovem Júlia Barth Garcia. O Presidente encaminhou a moção de pesar para a Comissão deJustiça e Redação para que de seu parecer no prazo regimental. Projeto de Lei Ordi^^^^
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945 de 2019 de autoria do Executivo Municipal. Assunto: Substitui o anexo I da Lei
Municipal n° 497, de 17 de junho de 1998 e dá outras providências. O Presidente encaminhou
o projeto de lei para a Comissão de Justiça e Redação e da Comissão de Obras, Serviços
Publico e Segurança Publica para que de seu parecer no prazo regimental. Projeto de Lei
Ordinária n° 957 de 2019 de autoria do vereador Valmislei Alves. Assunto: Dispõe sobre a
alteração da Lei Municipal n° 723, de 16 de abril de 2002. O Presidente encaminhou o projeto
de lei para a Comissão de Justiça e Redação e da Comissão de Obras, Serviços Publico e
Segurança Publica para que de seu parecer no prazo regimental. Projeto de Lei Ordinária n"
958 de 2019 de autoria do vereador Neri Domingos. Assunto: "Dispõe sobre a proibição aos
Órgãos Públicos Municipais, em inaugurar e entregar obras públicas inacabadas, ou que não
estejam em condições de atender as necessidades da população, do município de Primavera
do Leste - MT e dá outras providências". O Presidente encaminhou o projeto de lei para a
Comissão de Justiça e Redação e da Comissão de Obras, Serviços Publico e Segurança
Publica para que de seu parecer no prazo regimental. Projeto de Lei Ordinária n° 959 de
2019 de autoria do vereador Llton Baraldi e coautoria: Manoel Mazzutti. Assunto: A praça
localizada entre o cruzamento da Rua Barros Cassai e Avenida dos Lagos, no bairro Jardim
Riva, quadra 88, lote único, pertencente ao município de Primavera do Leste, passa a
denominar-se "PRAÇA MUNICIPAL JOÃO MARIA MACHNIC". O Presidente encaminhou
o projeto de lei para a Comissão de Justiça e Redação para que de seu parecer no prazo
regimental. Projeto de Lei Ordinária n" 960 de 2019 de autoria do Executivo Municipal.
Assunto: Regulamenta o serviço de moto-táxi no município de Primavera do Leste e dá
outras providências. O Presidente encaminhou o projeto de lei para a Comissão de Justiça e
Redação e da Comissão de Obras, Serviços Publico e Segurança Publica para que de seu
parecer no prazo regimental. Projeto de Lei Ordinária n° 961 de 2019 de autoria do
Executivo Municipal. Assunto: Acrescenta incisos ao Artigo 3° e altera a redação dos incisos
do Artigo 4° da Lei N° 1.183 de 10 de setembro de 2010 e dá outras providências. O
Presidente encaminhou o projeto de lei para a Comissão de Justiça e Redação e da Comissão
de Obras, Serviços Publico e Segurança Publica para que de seu parecer no prazo regimental.
Projeto de Lei Ordinária n" 962 de 2019 de autoria do Executivo Municipal. Assunto:
Dispõe sobre autorização para publicidade em espaços públicos, no estádio e próprios
públicos municipais e dá outras providências. O Presidente encaminhou o projeto de lei para a
Comissão de Justiça e Redação e de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social para que
de seu parecer no prazo regimental. Projeto de Lei Ordinária n" 963 de 2019 de autoria do
Executivo Municipal. Assunto: Autoriza o poder executivo a ceder equipamentos de uso
agrícola e pecuário em comodato e dá outras providências. O Presidente encaminhou o
projeto de lei para a Comissão de Justiça e Redação e da Comissão de Agrieultura e Meio
Ambiente para que de seu parecer no prazo regimental. Projeto de Lei Ordinária n° 964 de
2019 de autoria do Executivo Municipal. Assunto: Dispõe sobre a transação e o parcelamento
de débitos no mutirão fiscal promovido pelo município de primavera do leste e dá outras
providências. O Presidente encaminhou o projeto de lei para a Comissão de Justiça e Redação
e da Comissão de Economia, Finanças e Orçamentos para que de seu parecer no prazo ^
regimental. Projeto de Lei Ordinária n° 965 de 2019 de autoria da vereadora Ivanir Viana e
coautoria: Carmem Betti, Juarez Farias e Neri Domingos. Assunto: "Dispõe sobre a
denominação do ESF XIII localizado na Avenida; das Palmeiras, S/N Bairro: Padre Onesto
Costa". O Presidente encaminhou o projeto de lei para a Comissão de Justiça e Redação para
que de seu parecer no prazo regimental. Projeto de Lei Ordinária n" 967 de 2019 de autoria
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do vereador Carlos Venâncio e coautoria: Valmislei Alves. Assunto: Toma obrigatória a
disponibilização de cadeiras de rodas nas agências bancárias de Primavera do Leste, para
atendimento às pessoas portadoras de necessidades especiais, idosos ou com mobilidade
reduzida no Município de Primavera do Leste - MT, e da outras providências. O Presidente
encaminhou o projeto de lei para a Comissão de Justiça e Redação e da Comissão de Obras,
Serviços Publico e Segurança Publica e da Comissão de Defesa do Consumidor para que de
seu parecer no prazo regimental. Projeto de Lei Ordinária n" 968 de 2019 de autoria do
vereador Paulo Márcio. Assunto: Dispõe sobre o Programa Primavera Verde, e dá outras
providências. O Presidente encaminhou o projeto de lei para a Comissão de Justiça e Redação
e da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento e da Comissão de Agricultura e Meio
Ambiente para que de seu parecer no prazo regimental. Moção de Aplausos n" 017 de 2019
de autoria do vereador Luis Costa. Assunto: Moção de Aplauso para os agites penitenciários
da Cadeia Pública de Primaveril do Leste, sendo, o diretor da Unidade Prisional, Yãldeir Zeliz
dos Santos, e os agentes prisionaiáL de segurança, Rosemari Armda Gonçalves. Dúbiela
Cristina Gomes Vieira, Luciene Peixeira Afonso. Maria Aparecida Ferreira de Freitas,
Rogério da ̂jilva Vieira, Fábio Martins dos Santos, José Batista Peieira o;; de Almeida, Fatio
Domingos, (_i Eoni de Souza lama Neto. Fernanda Teixeira de Oliveira, Carlos JesáS de
Oliveira, Eliel Rabelo dos Santos. José LopÇsi de Araújo Filho, Gilberto Marques da Silva.
Alexáêdro Souza, José Pinto de Souza Filho, 2 Edilma Mdltato Santana Fonseca, Grazielly
Dias Galvão, Elbiza Aiparecida Rodrigues Barbosa, Hugo Rodrigues de Souza e Ivanilso
Rosa Sampaio. O Presidente colocou a moção de aplausos em discussão dos senhores
vereadores. A palavra do vereador Luís Costa. Felicitou por apresentar a moção de
aplausos a equipe da cadeia em nome do senhor Valdeir. Comentou sobre a cadeia publica e
citou ser um exemplo para as demais no país. Pediu apoio aos demais colegas. A palavra do
vereador Paulo Mareio. Parabenizou o vereador pela iniciativa. Disse que teve a
oportunidade de visitar a cadeia publica. Pontuou a mudança do ambiente. E parabenizou
todos os agentes penitenciários e o Diretor pelo belo trabalho que vem desenvolvendo. A
palavra da vereadora Carmem. Enalteceu a moção. Pontuou a diferença existente na cadeia
publica. Disse acompanhar o trabalho de toda a equipe vê um diferencial muito grande.
Pontuou os trabalhos e os resultados de melhorias. Ressaltou ser um grande exemplo para o
estado no município de primavera do leste. Parabenizou o vereador Luís e todos a equipe da
cadeia publica. Ninguém mais tendo feito o uso da palavra o Presidente colocou a moção em
processo de votação simples, resultando APROVADO pelos senhores vereadores. Moção de
Aplausos n° 019 de 2019 de autoria do vereador Elton Baraldi. Assunto: Moção de Aplausos
a Secretária Municipal de Educação Adriana Tomasoni pelos relevantes serviços prestados a
educação municipal e pela organização e coordenação do desfile cívico realizado no último
dia 13 de maio - alusivo aos 33 anos de emancipação político-administrativa de Primavera do
Leste. O Presidente colocou a moção de aplausos em discussão dos senhores vereadores. A
palavra do vereador Elton. Pediu apoio dos colegas. Pontuou os trabalhos da secretaria e
presidente do conselho estadual de educação a senhora Adriana Tomazoni em Primavera do
Leste. Ressaltou merecimento pelo reconhecimento pelo brilhante trabalho desenvolvimento.
A palavra do vereador Paulo Mareio. Parabenizou a secretaria senhora Adriana Tomazoni
pelo trabalho que vem desenvolvendo. Pontuou os trabalhos realizados com a educação
infantil. Afirmou ser favorável a moção. Ninguém 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" 021 de 2019 de autoria do vereador Luis Cost^
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Assunto: Moção de Pesar a família Silva pelo falecimento da senhora Almerita Pedro da
Silva. O Presidente colocou a moção de pesar em discussão dos senhores vereadores.
Ninguém tendo se manifestado o Presidente colocou a moção de pesar 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. (1:53) Voltou a tribuna para
cumprimentar o senhor Alveri e o senhor Crespani. Argumentou sobre o assunto d aguas de
primavera. Relatou os transmite realizado pelo poder legislativo. Deixou claro como relator
do processo que tudo feito de forma coerente e seria. Pontuou preocupação com as
reclamações das pessoas por falta de agua. Pontuou as situações dos esgotos. Pediu para o MP
e o Prefeito que olhem o acontecido em Jatai Goiás. Citou a matéria que recebeu.
Comprometeu-se a estudar sobre o assunto. Pediu providencia a respeito para os demais
colegas. Indagou não ser terra de ninguém pôs o povo primaverense paga muito bem para
aguas de primavera. Retomou o assunto sobre a Audiência Publica. Pediu para a população
participar. Argumentou que se precisa seguir as regras de forma coerente que o espaço seja
para todos do mesmo tamanho. Rebateu a fala da vereadora Edna. Criticou o tempo que
tiveram no mandato e não foi resolvido nada. Fez um prévio comentário, "dizem que político
sem mandato e cobra sem veneno". Mas que arrumam um veneninho e vem pra cá novo.
Disse estarem para discutir a realidade dos fatos. Afirmou estarem à disposição do povo.
Disse ao líder do prefeito que estará na avenida Florianópolis. Dirigiu dando os para.béns ao
secretario Henrique Gatto. Pediu atenção do secretario na avenida Florianópolis. Salientou o
resultado da obra futura naquela avenida. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra a
Vereadora Carmen Betti Borges de Oliveira. (1:59) Pontuou alguns assuntos. Agradeceu a
presença do senhor Thiago. Parabenizou toda equipe dos funcionários públicos a equipe do
Executivo com o projeto Eu Amo Meu Bairro no Bairro Primavera III. Relatou a importância
dos mutirões. Parabenizou à coordenadora da Odontologia a doutora Sibele. Pontuou a fala da
vereadora Edna em relação de estudar mais os projetos de lei. Esclareceu os procedimentos do
regimento interno citando-os. Ressaltou que tem que estarem atento aos prazos dos projetos.
Articulou a disponibilidade no site. Disse não poderem fugir do prazo regimental, pôs estarão
ferindo o regimento interno. Relatou a importância do projeto. Parabenizou toda a equipe
todos os atletas do Bicicross. Pontuou o resultados dos atletas. Pontuou que no ano passado
teve um representante de primavera o Sheldo que tirou em primeiro lugar. Disse ter
participado da reuniões onde fizeram algumas reivindicações. Citou a principal reivindicação
a pedido da equipe. Destacou a dificuldades que eles têm para treinar devido a falta de uma
pista, e que tem que irem a cidade de Campo Verde. Relatou oura representante no ano de
dois mil e dezessete. Salientou o ultimo campeonato com representatividade que ficou em
terceiro lugar. Pediu apoio técnico para atender esses atletas. Deixou registrado o apoio do
poder legislativo. Que irão cobrar junto com o poder Executivo para que seja criada essa pista.
Para estarem treinando e assim representarem com mais qualidade nos campeonatos
estaduais, nacionais e também se possível for internacional. Agradeceu e despediu-se. Usou a
palavra a vereadora Edna Machnie. (2:04) Fez definição oque é ser "Justiça". Comentou
ter sida pega de surpresa com os noticiários em rede social e jornais. Defendeu ex-presidente
Lula. Relatou sobre a imunidade e privilégios dos Juizes e promotores. Ressaltou que o d^o
deve ser reparado. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra o Vereador Luís Pereira
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Costa (2-08) Disse receber juntamente com o Presidente reclamações dos moradores
próximo ao Cemitério municipal a respeito do som alto. Disse ter recebido oficio do chefe de
gabinete Disse que esteve no fórum na fara da infância chamado pelos agentes da fara da
infância e disseram que se podem fazer é punir os pais aquando encontrarem os menores no
local Disse estar a disposição para poderem participar desta fiscalização, blitz do amastao e
que o fórum esta a disposição para ir. Relatou alerta dos próprios agentes a barra e Pesada
Relatou um fato ocorrido no local envolvendo policia. Indagou o posicionamento daquelas
pessoas. Pediu ao Presidente que devem provocar uma conversa com o promotor de repente
ele baixar uma portaria, colocar em primavera do leste o "Toque de Recolher
amparado pelo ECA. Indagou a situação dos menores e que o promotor tem autoria de baixar
uma portaria e resolver a situação de primavera do leste. Comentou sobre a reforma da
previdência. Citou a votação de Bolsonaro em primavere do leste. Almejou que o pais vai
Lm da certo. Ressaltou a fala do ex-presidente Lula. Comentou sobre os pais. Citou a
fala do vereador Antônio. Pontuou o ataque contra a vida do atual Presidente. Dingiu
Presidente que se for preciso impedir o debate que o faça. Convidou as pessoas contrarias a
essa idéia louca para que venham debater. Almejou ter um mmicipio justo '««no para
todos Disse estar a disposição de Primavera do Leste. Agradeceu e despediu-se Usou a
palavra o Vereador Paulo Mareio Castro e Silva. (2:13) Comentou sobre a Audiência
Publica. Salientou a preocupação dos colegas e que podem ter a certeza «^J^ivo
colega vereadora Ldna, é trazer pessoas que possam estar colaborando. Afirmou q
audiência será conduzida parcialmente pelo Presidente. Ressaltou q importância do debate
para a sociedade como um todo. Agradeceu e despediu-se. Ninguém mais tendojeito 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,
Ordinária. Lida e achada conforme, vai a presente Ata assinada por mim Lhzama Marque ,
que secretariei os trabalhos e pelo Presidente, Vereador Paulo Mareio Castro e Silva.

Secretária;

Presidente:
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