
Câmara Municipal de Primavera do Wc ■ MT

FLS. Rubrica

CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

Ata n\ 024/2019

Sessão Ordinária do dia 024 de Junho de 2019

Aos vinte e quatro (24) dias do mês de Junho de 2019, às dezoito horas (IShOOmin),
reuniram-se ordinariamente na Sala das Sessões, Antônio Santo Renosto, sede da Câmara
Municipal 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 á aprovação do Plenário". O
Presidente colocou em votação a dispensa da leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia
dezessete (17) de Junho de 2019. Resultando APROVADA a dispensa da leitura da Ata, o
Presidente colocou em votação a Ata da Sessão Ordinária do dia dezessete (17) de Junho de
2019. Resultando APROVADA. O Presidente convidou o Segundo Secretário, Vereador
Juarez Faria Barbosa, para que fizesse a leitura das correspondências, indicações e projetos
em pauta, como segue: Indicação n" 387 de 2019 de autoria do vereador Elton Baraldi.
Assunto: Indicação ao Chefe do Executivo para que realize e promova um ampla campanha
de mídia quanto ao uso das ciclovias e demais espaços públicos em nossa cidade, campanha
de orientação e estímulo. Indicação n" 388 de 2019 de autoria do vereador Elton Baraldi.
Assunto: Indicação ao Chefe do Executivo para que promova a execução e se amplie os
consórcios municipais, junto ao setor produtivo de nossa cidade assim como, alinhamento
junto a SINFRA/MT para que novas frentes sejam firmadas no sentido de asfaltar estradas
estaduais que interligam nossa região. Indicação n" 379 de 2019 de autoria do vereador
Antônio Marcos coautoria: Manoel. Assunto: Asfaltamento na Rua Isabel Consentino.
Indicação n° 384 de 2019 de autoria do vereador Edna Mahnic. Assunto: Indicatória ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito, com cópia para a Secretaria de Infraestrutura para que
construam uma travessia elevada com faixa de segurança e as devidas sinalizações horizontais
e verticais que se fizerem necessárias entre a avenida Mato Grosso e a Santo Ângelo.
Indicação n" 382 de 2019 de autoria do vereador Paulo Donin. Assunto: Construção de
redutor de velocidade, tipo Lombada, na Avenida Porto Alegre nas proximidades do Viveiro
Primavera. Indicação n° 383 de 2019 de autoria do vereador Paulo Donin. Assunto:
Construção de uma rotatória na Rua Efangares em frente a entrada principal do Parque de
Exposição de Primavera do Leste-MT. Indicação n° 360 de 2019 de autoria do vereador
Paulo Márcio. Assunto: "Manutenção e implantação da iluminação pública com lâmpadas de
LED na Rua Rosa Cerutti, no Bairro Castelândia, no Município de Primavera do Leste-MT."
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Indicação n" 385 de 2019 de autoria do vereador Valmislei Alves dos Santos. Assunto:
Sugere o reaproveitamento do espaço interno "ocioso" da Escola Municipal 13 de Maio, em
construção de Mini Quadras (de areia), bem como. Parque Infantil (Playground) para os
alunos. Indicação n" 386 de 2019 de autoria do vereador Valmislei Alves dos Santos.
Assunto: Indico ao Exm°. senhor Prefeito Municipal, Leonardo Tadeu Bortolin, sugerindo-
Ihe determinar à Secretaria Municipal de Esporte a criação de "Bolsa Atleta". Indicação n"
380 de 2019 de autoria do vereador Ivanir Viana. Assunto: Respaldados nas disposições do
Regimento Intemo desta Augusta Câmara Municipal, venho pelo presente, solicitar que seja
endereçada expediente Indicatório ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, mostrando ao
mesmo, ' que seja criado o Programa Pede Proteção no município de Primavera do Leste.
Indicação n" 381 de 2019 de autoria do vereador Ivanir Viana. Assunto: Com fundamentos
nos dispositivos regimentais em vigor nesta casa de leis, requeiro a mesa, seja endereçada
correspondência indicatória ao chefe do Executivo Municipal, com cópias a Secretária
Municipal de Infraestrutura, mostrando aos mesmos, "Prevenir e punir o assédio sexual
realizado em espaços público ou privado com acesso público no Município de Primavera do
Leste, os quais afetam os direitos das pessoas, em especial, os direitos das mulheres". Moção
de Pesar n" 23 de 2019 de autoria do vereador Manoel. Assunto: Concede Moção de Pesar, a
Família Carneiro pelo falecimento do Senhor JODALCI NORBERTO CARNEIRO. Moção
de Aplausos n" 15 de 2019 de autoria do vereador Carlos Venâneio. Assunto: "Moção de
Aplausos, para os voluntários do projeto. Só Risos do Município de Primavera do Leste
Estado de Mato Grosso". Projeto de Lei Ordinária n" 943 de 2019 de autoria da vereadora
Carmem Betti. Assunto: Dispõe sobre a presença de doulas durante todo o período de
trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, e dá outras providências. Projeto de Lei
Ordinária n" 949 de 2019 de autoria do Executivo Municipal. Assunto: Autoriza o Poder
Executivo Municipal a doar ao Instituto Federal de Mato Grosso o Imóvel que menciona e dá
outras providências. Emenda Modificativa n° 1 de 2019 de autoria do vereador Manoel.
Assunto: Altere-se o Artigo 6°, § 1° do Projeto de Lei n° 905 de 2018. Emenda Modificativa
n" 2 de 2019 de autoria da vereadora Carmem Betti. Assunto: Emenda Modificativa da

redação atual da alínea "e" do art. 6° do Projeto de Lei 905/2019. Emenda Restritiva n" 1 de
2019 de autoria da vereadora Carmem Betti. Assunto: Emenda restritiva ao artigo 12°, XXIV
do Projeto de Lei n° 905 de 2018. 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. O Presidente solicitou ao Primeiro Viee-

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. (24:52) O vereador deu boa noite a todos, cumprimentou os colegas
vereadores, as autoridades presentes e o público em geral. Disse que esteve na quinta-feira
com os servidores e vereadores no evento da soltura dos Alevinos no rio das Mortes.

Agradeceu a todos pela participação. Comentou que esteve no diretório Regional do DEM na
capital de Cuiabá, onde foi muito bem recebido pela a secretaria administrativa do partido a
senhora Adriane Nascimento. Pontuou que novas estruturações viram. Defendeu indicação de
sua autoria. Agradeceu a despediu-se. Usou a palavra o Vereador Paulo Roberto Donin.
(29:10) O vereador deu boa noite a todos, cumprimentou os colegas vereadores, as
autoridades presentes e o público em geral. Comentou sobre uma faixa perto de sua
residência. Relatou um fato ocorrido no domingo com uma senhora. Nominou todos os
parlamentares, eriticando que as faixas de pedestres esta tudo abandonado. Relatou a fala do
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líder do Prefeito. Citou a fala do vereador Luís sobre os quebra-molas. Oque irão fazer com as
faixas? Dirigiu-se ao senhor Valmir. Questionou a situação. A parte da vereadora Ivanir.
Pontuou que não resolveria que teria que ter câmeras "Pardalzinho" que multa. Disse ter medo
de travessar a faixa de pedestre. Retomou a palavra o vereador Paulo Donin. Disse
concordar com a vereadora Ivanir. Pediu para os demais colegas para se reunirem com o
Prefeito. Expressou preocupação com os quebra-molas decorrente as velocidades dos
motociclistas. Comentou sobre as poeiras nas estradas do interior. Pediu para o líder do
Prefeito dar uma atenção. A parte do vereador Manoel. Disse que esteve com o Prefeito na
quinta-feira e que andaram em algumas ruas. Disse ter falado com ele em nome de todos os
vereadores. Disse ter recebido um compromisso dele de trocar a tinta. Comentou sobre a
necessidade das faixas. Disse concordar com o vereador ao abordar o assunto. Retomou a

parte o vereador Paulo Donin. Criticou o esporte do município. Agradeceu e despediu-se.
Usou a palavra o Vereador Valmislei Alves dos Santos. (37:48) O vereador deu boa noite a
todos, cumprimentou os colegas vereadores, as autoridades presentes e o público em geral.
Agradeceu o Presidente pela iniciativa por estar dando continuidade ao projeto Câmara
Sustentável. Relatou sobre o projeto. A parte do vereador Paulo Mareio. Parabenizou o ex-
presidente pelo trabalho prestado no poder legislativo. Comentou que independente de gestão
quem ganha é o meio ambiente. Almejou que os próximos legislador de continuidade ao
projeto. Retomou a palavra o vereador Valmislei. Agradeceu os colegas parlamentares e
servidores pela participação. Comentou sobre algumas mudanças no partido verde. Fez uma
alerta para os partidos que ainda não estão organizados que se organizem. Expressou
preocupação com o meio ambiente, onde fez uma previa reflexão e pediu ao vereador Manoel
que analisasse com carinho. Pontuou sobre as plantações de gramas e flores que requer agua
todos os dias cedo e atarde. Questionou a quantidade de litros de aguas que gastam para goar
esses canteiros. Asseverou quanto custa uma vida em Primavera do Leste? Doença
Respiratória? Comentou sobre o Bairro Tuiuiú e Primavera III. Destacou advento do aumento
de veículos após a construção do Bairro Guterres e Arara Azul e demais Bairros. Questionou
o gramado do centro que não pode morrer, mas o gramado do Bairro Castelândia, do
Primavera III, Belo Horizonte e do Primavera II esta seco dirigiu-se ao líder do Prefeito.
Questionou que a estrada do Guterres e Tuiuiú não podem molhar. Comentou que suas filhas
teve Bronquite. Questionou a quantidade de agua que esta sendo gasto no centro para regrar
as plantas. Disse que ira fazer um requerimento ao secretario Henrique Gatto solicitando a
quantidade de agua que esta sendo gasto por dia. Disse concordar que a cidade tem que ser
bela e bonita, mas não quer que a população fique doente. Comentou receber foto, áudio de
moradores daquela região. Pediu que resolva o problema citou idéia do que pode se fazer.
Almejou que ate o final do ano o asfalto sai. Pediu que todos os companheiros façam essa
reflexão. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra o Vereador Antônio Marcos Carvalho
dos Santos (49:25) O vereador deu boa noite a todos, cumprimentou os colegas vereadores,
as autoridades presentes e o público em geral. Comentou receber a correspondência do
Deputado Estadual Paulo Araújo pela moção de Congratulação. Fez uma previa reflexão
geral. Pediu para o líder do Prefeito que o poder legislativo precisa sim de uma resposta.
Questionou sobre as faixas de pedestre e disse concordar com a fala do vereador Paulo Donin.
Questionou os quebra-molas. Comentou sobre a situação do esporte. Pontuou questões
referentes ao município. Citou a fala do vereador Valmislei de não ser favorável do corte das
arvores. Pontou sobre as conseqüências das arvores. Comentou sobre os investimentos das
gramas e flores. Disse que tem que cobrar sim, porem tem que reconhecer dos trabalho^

Av. Primavera, n" 300, Bairro Primavera II - CEP 78.850-000
Primavera do Leste - Mato Grosso - Tel. (66) 3498-3590 - www.camarapva.com.br



limara Jlimicioal de Primavera do leste - IIT

FLS. Rubrica

CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

essenciais que são necessários fazer. Pontuou preocupações referente industrialização no
município. Citou algumas empresas instaladas na cidade. Questionou a política local.
Comentou sobre a loja Havan. Salientou preocupação com o crescimento do município.
Comentou sobre o PT defendeu o juiz Moura. Relembrou o fato do dólar na cueca. Pontuou
questionamentos sobre os caos políticos. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra o
Vereador Carlos Araújo. (01:01) O vereador deu boa noite a todos, cumprimentou os
colegas vereadores, as autoridades presentes e o público em geral. Cumprimentou o Luís do
esporte. Agradeceu o deputado Paulo Araújo pela moção de Congratulação a todos os
parlamentares. Parabenizou a iniciativa do Presidente Paulo Mareio o projeto Câmara
Sustentável. Salientou que toda a população e empresas tenham essa iniciativa, soltando os
Alevinos cuidar do meio ambiente. Comentou com tristezas ao ver os animais mortos.
Criticou a ironia dos homens com os animais. Salientou a inexistência dos ammais no futuro.
Pela ganancia dos homens. Defendeu a existência dos animais na natureza. Comentou sobre a
importância do Agro. Salientou poderem industrializar. Parabenizou o Gestor ao preocupar de
trazer indústria, criar novos distritos no município. Pontuou a importância e que o município
só tem a ganhar. Disse concordar com as empresas que dar serviços para pessoas de fora.
Explicou sua opinião. Agradeceu o Executivo por sancionar o projeto de lei novecentos e
dezenove de sua autoria e coautores. Comentou sobre o projeto. Disse para a população que se
sentirem lesadas que procure a concessionária. A parte do vereador Luís. Parabenizou o
vereador Araújo. Sugeriu para o vereador que façam um documento ao Ministério Publico
exigindo que cumpra-se a lei. Que o projeto ira coibir os demando que a empresa aguas de
primavera tem feito na cidade. Retomou a palavra o vereador Araújo. Salientou que não
devem deixar que as leis fique só em papel. Disse que devem cobra e exigir que sejam
cumpridas. Que o poder legislativo esta para trabalhar e lutar para o melhor e direitos
adquiridos da população. Salientou que deve respeitar o direito de cada um. Agradeceu e
despediu-se. Usou a palavra o Vereador Carlos Venâneio dos Santos. (01:13) O vereador
deu boa noite a todos, cumprimentou os colegas vereadores, as autoridades presentes e o
público em geral. Comentou a fala do vereador Valmislei referente à estrada. Disse como
representes da sociedade tem que levar os problemas ao Executivo. Disse que diversas vezes
recebeu ligação da senhora Marines e a Graciely do Bairro Primavera III, que no dm do
evento Amo meu Bairro que fosse jogado um caminhão pipa por trafegar muito caminhão
neste dia. Salientou que por diversas vezes ligou para o secretario de infraestrutura onde deu a
resposta que os caminhões estavam disponíveis para os canteiros. Disse concordar que as
plantas não podem morrer, mas que fosse jogado agua duas vezes ao dia naquele local.
Comentou que as pessoas da BH e Novo Horizonte não deixam de ver as benfeitorms que
estão sendo feita no centro. Criticou que os Bairros estão sendo abandonados. Disse ter
recebido uma ligação e fotos do senhor Luís Antônio do Bairro Castelândia referente à
iluminação da rua Alcides Gasparoto. Disse ter mandado as fotos para o secretario Henrique.
Pediu atenção para os Bairros. A parte do vereador Paulo Mareio. Disse ter recebido
reclamações quanto à nova linha de poste menores posto nas avenidas. Pediu que o vereador
aproveita a demanda e verifica a instalação se estar correta. Questionou se e somente para
enfeite e não saber qual é a função dela. Indagou que a parte de iluminação deixa a desejar.
Pontuou não receber reclamação somente de uma avenida citou; outras demais. Retomou a
palavra o vereador Carlos Venâneio. Disse concordar com o vereador que são mais para
enfeite, iluminar mesmo tem pouca eficiência. A parte do vereador Valmislei. Disse
concordar com a fala do vereador Paulo Mareio. Pediu quem paga a conta dessa ilummaçao?
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Questionou Retomou a palavra o vereador Carlos Venâncio. Disse acredita que Pode tir^
luminárias e por na avenida Belo Horizonte. Citou os nomes das pessoas da avenida Belo

Horizonte que o cobrou. A parte do vereador Manoel. Disse concordar que os poste nao
estão iluminando de fato. Esclareceu para o vereador Valmislei que as 2iS
custo é solar Disse ter cobrado na semana passada e que a mformaçao que teve que

rasToTadaVdevido ser um ponto de alto nível de acidente. Almejou que dimtnmra o alto
tlcrdetcTdenms Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra a Vereadora Carmeu Bett
Borees de Oliveira (01:21) A vereadora deu boa noite a todos, cumprimentou os co eg
Sores S oridades presentes e o público em geral. Dirigiu-se a ex-v«eadora Rosa^leSSa grLde fS. Parabenizou a ex-vereadora pelo grande trabalho prestado ao
Sração da Defensoria Publica de Primavera do ̂ -te. em nom d d«
Rafael. Discorreu sobre a saúde de uma criança que «ftava na UTl na cap.^ de Cuia
Pontuou o trabalho feito pelo doutor Rafael aos moradores da BR-070. Discorreu soore aSr pSeres. Disse q^ue --em visita^— ~
íTõrTrrcs pSS^^ S'"":
sureimento dos efeitos através das Audiências. Pontuou a reunião com a doutora Nayara

Discorreu diversão sim, vandalismo não. Salientou que em fevereiro de dois mil e dezenove o
doutor João representante como deputado Estadual defensor da saúde, encaininhou um oficio
no dia vinte e sete de fevereiro solicitando apoio pedindo socorro para que e e pu esse ̂ J^
â sImc do eSL Disse ter identificado vários pacientes com tratamento de Câncer que
ivei o —o interrompidos. Agradeceu o doutor Joáo ~

cío^LrrareuT lu^ ir

o~ S cusrpela Câmara. Citou; demais eventos de suma tmport^cja. Cnt e u e
lamentou a falta do Prefeito nos eventos e nâo ter mandado nem um representante. Disse
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evento Relatou a importância do evento. Comentou sobre o esporte feminino e

r;: p^: Bair^L-) 15 =rT r ̂
srr:r: ̂̂ SaT^-b:Lr;:re s:So^oVX.ado|udio?Su ,ue o P-itoJ„ —

tapetes no transito. Pontuou a guia entre o q-bra-molas com ao -m a
I  on/i/tf Trifnn Comentou sobre ã poeira do acesso do rrima

TuSVefIndeu o Prefeito com o prazo. Pontuou o caos que era Primavera do Leste no ano

aatn Diriulu ao senhor Bito que esta cobrando muito sobre o quebra mo .ra^^iprda"ntCde umaVbuiância para a UPA._ Pambenizou^a — Cargill.
DíssT'2 "éí^prícrLTtSmgTdTUulS. pontuou que a u'a

La profissional e quando P-isam a ̂ aMe L^dTaÍ^TKr: 'd^^ ctl^S
los. Comentou sobre a reunião na Sala da Mui . v^^rPíiHor T iiís Pereira Costa.

Lrniz"L: UoLdo pela defesa ao munic^io. C—sobre
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WÊ^WmwS
mã-m&s
autona para P „ resolvido. Parabenizou o Presidente e servidores

Sii-s ".^r^^fEríESS

a duvida pela duvida. Causando na popu açao ̂  Defendeu a utilização do defensivo
moramos em um município sensacionalmente social.
agrícola. Comentou sobre o trat^ento lavouras. Ressaltou ter um debate
Questionou ser possível a nao utili ç oprido tratada Dirigiu ao deputado
liais serio. Disse que tem que venficar e 1 dos
Cabral referente à venficaçao da agua que ela ^ Salientou a
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^istc em rede social "S,——

votaçao sirnp es.^ vereadora Carmem Betti. Assunto; Dispõe sobre a

prLUa de doulas durante todo o período de trabalho de P^;
dá outras Xna.rv™ CaSm Pediu apotodos colegas aprovação

reconhecido pela organizaçao mundia «n fpítns os trabalhos prestados pelas

srsers
r«— ~
vereadora pelo profeta Ata ^ ^ poeira é
LTpanhaJe da gestante. A pabvra do vereadoj^A^aújo. Sahe^u P^™
zií:—
St"t'ZetoZrenLZr nidhon^^^^
Comentou sobre o seu nascimento na area ComeMm
e que se tome lei em Primavera do Leste, ̂  ^ Carmem.
Esclareceu os trabalhos da Doulas ao nascimento. A p
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Agradeceu todos os vereadores que °
conhecimento muito grande sobre o asun o. nroieto vai de encontra com a
no mnnidpio de violência obstétnca e enome. ^7^0 vereador Carlos
necessidade para terem essa duninmçao desses num ' Salientou ser um projeto
Venâncio. Pontuou através do pro em ̂  a pXvra do vemidor

darem uma melhor confiabilidade na hora o pa o Ressaltou a importância do
vereador Juarea. P^abenizou as ^projeto. Comentou sobre a preferencia das Ninguém mais tendo se
profissionalismo do medico na cida e , . processo de votação simples, resultando
manifestado o Presidente colocou o projeto de le p ^ria n" 949 de 2019 de
APROVADO pelos senhores vereadores. Projeto Le. ̂  ^
autoria do Executivo Municipal. Auton^ o providências. O
Instituto Federal de Mato Grosso o Imóvel q vereadores. Ninguém tendo
Presidente colocou o projeto em primeira iscus Hkcussão dos senhores vereadores,
se manifestado o Presidente colocou o P-f« de
Ninguém tendo se senhores vereadores. Emenda Modificativavotação simples, resultando APROVADO pelos seimores ver ^ ̂  ^

«01 de ̂ 019 1.^0 — menda em discussão dos senhores
Projeto de Ixi n" 905 de 2018. O Preaoenie c população que votarão a
vereadores. A palavra do ver^dor Manoel. E^teceu ptra^^p^p valmislei.
emenda e não do projeto. Explanou alguns pontos explanado na emenda.
Ressaltou sobre a proposta da einend . ,„an f-vorável ao numero para quinhentos.
Posicionou ao contrario ao numero «'"re a
Esclareceu seu posicionamento. A palavra vereador ^ dasituação discutida. Pontuou a,uanttWe de Oiaaa
cidade. Pontuou o aumento de camnho Ressaltou a criação de uma praça de
vergonhoso para Primavera do Leste es a qu * dia a dia pela falta de banheiros
alimentação na cidade. Citou as cobranças aos na
para cadeirantes e pela qualidade de saúde ® ® P ̂  • j^g^firmou a criação da praça de
Lnida porto alegre. Comentou sobre a Defendeu ser
alimentação no mumcipio pos todo ^ ooinião a quantidade dos novecentos. A
favorável que quanto menos sera me or. comnreensão do vereador Valmislei.
palavra do vereador Manoel. Disse compreender a ̂
Ressaltou ser um absurdo o numero de cam o manter a emenda pôs as pessoas
chegara um momento que irão vender ̂  o casa tem que dar uma resposta favorável sim
já esta sentindo o reflexo. Disse acreditar que ̂ uma terra sem lei.
ao empreendedor. Indagou não ser possível que carrinho nas ruas.
Destacou seu posicionamento referente ao
Reforçou o pedido ao dema^is colegas ^ f^vor do estudo que foi feito.
Disse que esteve em reunião com o Fabio Beraldo e e a lavo
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Comentou sobre a limitação dos lancheiros. Comentou a fala do vereador Elton. Dis^ ser

cÍlrÍa^rVerS'°ComelStbns qtstíon—Tos !m^"tó"To'S a

CLrtíorrdi;rprr:=
família. Ressaltou que se fosse de quinhentos sena mats Brasília.
favorável ter um local em cada Bairro e que e Manoel é fantástica referente
Pontuou seu posicionamento. Ressaltou que a ideia do vereador Manoel lantasu
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à praça de alimentação. Disse ter vS^aaTra Camem^ReSrou aos demais
contrario aprovação da matena. p novecentos Criticou ação da prefeitura
colegas que ao não aprovar a emenda voltara , Lcutivo peça a
referente aos números. Indagou que nao es ivw mesmo freguês da lanchonete
retirada do projeto. Salientou que o ftegues ° „ 3„1 „aseeu
pizzaria. Disse discordar eom os vereadores ao d zer U^^^fsTtavorátd a emenda de
para todos. Ressaltou a importâneta a veldora Carmem estar
Lecentos. A palavra do üdlde. Fez question^^^^^
consciente. Deixou claro que seu posiciona Esclareceu seu posicionamento. A
sobre aprovação da matéria. Citou o Bairro
palavra do vereador Araújo. Comentou sobre o totanc'amento e ™ajm ̂
Citou a fala da vereadora Carmem A emenda. Disse estar
Gamem. ™zT representatividade como representante do povo.
perdendo a oportunidade de tazer P Incentivou os colegas para aprovaçao.
Lientou o posicionamento de '^'•^a vereadores.
Ressaltou ser uma lei ja existente. Pon . . P ^ ̂meira. Pontuou ter duvida e
vereadora Edna. ^p^^^^LegT^ os lancheiros e comerciantes para tirarem as
pediu que chamassem para o Poder Leg estarem preparados para votarem a
duvidas. Comentou a fala de cada vereador. S^emou interessados,matéria. Questionou o tempo de existência vereador Manoel. Pontuou seu
A palavra d. vereador Paalo Mare,o._ defendeu o lido o
posicionamento a favor drrí"'® 1"® Defendeu que já estão com o alvará que
projeto. Que ira fazer ̂  -^^e^ q^ stão eiienda e não o projeta A
permaneça sem seu posicionamento citando a fala da vereadora
palavra do vereador Antonio. Keiaiou s ^ vereadora Carmem e da
Carmem. Pontuou seu questionamen o so r P ^ matéria. Esclareceu seu ponto de
proposta que propôs a emenda. Pontuou Comentou sobre a cultura. Pontuou que
vista com a matéria. A palavra do vereador e Carmem e que lá nãoesteve na cidade de Nova Mutum juntame ^ vereador Elton. Pontuou ter
existem nenhum carrinho de ahmenaç ^ ^ distancia. Pontou as escolhas dos
colocado uma emenda no projeto, isco diminuição dos números. Criticou a
privilégios. Disse ter discutido em reunião Katia terá que tomarpopulação de não terem pa^cipado da reunm^^^^^^^ ^
as devidas providencia. Afirmou ser favorável ̂  preocupado
vereador Manoel. Deixou claro p nuanto mais libera alvará mais eles vão
exclusivamente com avenida porto a J, Questionou o porquê tem menos carrinho no
para avenida porto alegre devido o mov ^ aleere'? Justificou a propositura da matéria.
Mrro Primavera III do r^as uS reSrma Ressaltou ^
Salientou não ser preocupação do vereador ^^eádas que constatara. Exemplificou
basta passa na avenida porto aleçe ou na B , vereador Antônio. Disse ser
o senhor Ganchinho do Bairro Primavera 3otae o posicionamento do 1
interessante o posicionamento do que foi proposta a lei. V

vSmÍsíeL ConcMulsm fela^afiem^^ f "P™"
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comida no Brasil é culnnal. Disse que terá
Prefeito peça o projeto de volta. Comentou sobte a ^ prej
do projeto. Comentou sobre os tramites dos projrtos a Ktum p
Legislativo. Destacou que o doutor acarretara Pediu aos nobres colegas
Comentou sobre o tramite a aprovaçao ̂ ^^e ac^^a. P^,^ ̂  ^
nao desprezando j^ais o Esclareceu tratar de um projeto de
democrático. A palavra do vereador Pauto Marao. t ^^ ̂
maioria para aprovaçao simples e o Pres processo de votação, resultando
mais tendo feito o uso da Pala™ o colocou em ̂ ocesm a v
aprovado com dez votos favortvets /"fSin^^usência. Emenda
(Araújo), (Valmislei), (Antomo), (Wellis) ) g Assunto: EmendaUdifliattia u« 002 de 2019 de a^na tto --Jora„™ ^
Modificativa da redaçao atual da alm^ oenhores vereadores. A palavra da vereadora
Presidente colocou a emenda em discussão destacou a correção da redação. A palavraCarmem. Comentou sobre a emenda e alteraçao^^^^^^^ ^ ^
da vereadora Edna. Relatou duvida e t • vereadora Edna. A palavra do
palavra da vereadora Carmem. . vereadora Carmem é totalmente técnica. A
vereador Manoel ^ Smou a fala do vereador Manoel. Ninguém mais tendo
palavra do vereador Valmislei. Reatirm ^^da em processo de votação simples,
feito o uso da palavra o Presidente co Emenda Restritiva n" 001 de 2019 deresultando APROVADO pelos ̂ nhoresvereado^^Eme^^^^
autoria da colocou a emenda em discussão dos senhores
Projeto de Lei n 905 de 2018. rarm^m Esclareceu a propositura da emenda. Disse
vereadores. A palavra da vereadora ^ palavra do vereador Juarez. Disse
chamar Restritiva. Pediu apoio de ̂ ^os os col^ a Umitação do tamanho dos carrinhos,
concordar com a vereadora Carmem. Co vereador do Antônio. Questionou sobre
Disse faltar no pmjcto essa hmtta^. ̂  P^''?;Xou dgl requisitos. Ninguém ntais
a metragem proposta pela vereMora na ^ processo de votaçSo simples,
tendo feito o uso da palavra O Pressente colocou a em®^ Presultando APROVADO X " de /Jça e Redaçáo,
com as emendas modificati"^ P „ . Defesa do Consumidor para que de
e de Economia, Finanças e Orçamen o, deliberado na Ordem do Dia o
seu parecer no prazo regimental. Nada mais primeiro Secretário, Vereador
Presidente passou ao Sepnndo . ̂a dos senhores vereadores inscritos para
Wellis Marcos Rosa Campos que fizesse a ^ Vereador Paulo Mareio Castro e
uso da palavra. Assim procedeu-se. Usou ^ parabenizou todos os colegasSIKa. (03:49) Agradeceu o deputa^ ^ ,
pelo onze anos da mauguraçao do Poder Legis & Enalteceu e
palavra o Vereador Antônio Marcos Carvalho aprovado pela casa.
cumprimentou a fala do vereador Araújo re ® . sendo o aparelho onde não deixaEsclareceu para a população referente aprovaçao^^^ Comentou sobre o estudo realizado do
contabilizar o Ar. Pediu que a lei seja conseqüência do agrotóxico.
processo CPI das aguas de pnmavera. aesnediu-se Usou a palavra a Vereadora
Criticou a ação do deputado, / presença de todos presentes. Propôs
SZ™ «TbreC;:.- C— sobre o mapeamento da cidade pata se cti^
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SrntÕu sobre o Presidente atual. Agradeceu e despediu-se. Usou a P'»'-
I urCeira Costa (4:00) Agradeceu a secretaria de Poxoreo por terem sido muito bem^brcom^ru sLe^o àSdio recebido. Dingiu^ ̂ r^V^r^e^

aT;uS: p ;̂rcomrra
iSprrHvrM:::u:t—
Paulo Mareio Castro e Silva.

Secretária

Presidente;

Av Primavera, n" 300, Bairro Primavera 11 - CEP 78.850-000
Primavera do Leste - Mato Grosso - Tel. (66) 3498-3590 - www.camarapva.com.br

13


