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Ata n". 025/2019

Sessão Ordinária do dia 001 de Julho de 2019

Aos primeiro (01) dias do mês de Julho de 2019, às dezoito horas (IShOOmin), 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 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 á aprovação do Plenário". Presidente colocou em
votação a dispensa da leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia vinte e quatro (24) de Junho
de 2019. Resultando APROVADA a dispensa da leitura da Ata, o Presidente colocou em
votação a Ata da Sessão Ordinária do dia vinte e quatro (24) 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". 394
de 2019 de autoria da vereadora Carmem Betti. Assunto: Instalação do sistema de coleta de
resíduos de "Bueiros Inteligentes". Indicação n" 406 de 2019 de autoria da vereadora Edna
Mahnic. Assunto: Indicatória ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, com cópias ás Secretarias
de Educação, Administração, Assistência Social e de Desenvolvimento para que seja
recepcionado no quadro funcional do órgão Público Mumcipal os adolescentes e jovens em
situação de vulnerabilidade que estão no Projeto "Menor Aprendiz". Indicação n^ 397 de
2019 de autoria do vereador Elton Baraldi. Assunto: Indicação ao Prefeito Municipal para
que amplie a parceria e os serviços de rondas noturnas com apoio da PM na área do Cemitério
Municipal, bem como, instale novos postes de iluminação na área interna do Cemitério.
Indicação n" 405 de 2019 de autoria do vereador Luis Costa. Assunto: "Solicito que seja
construída uma residência para o caseiro do albergue mumcipal, para que ele possa viver com
sua família. Que seja trocada as lâmpadas queimadas do pátio, e sejam instalados novos
postes de iluminação, no albergue municipal". Indicação n° 402 de 2019 de autoria do
vereador Manoel Mazzutti. Assunto: "A instalação de 02 (dois) Hidrantes na Rua Silvina
Scopel." Indicação n" 403 de 2019 de autoria do vereador Manoel Mazzutti. Assunto: "A
concessão de direito real de uso por comodato á Missão Salesiana de Mato Grosso, para.s^V
construção da sede do Centro Juvenil Dom Bosco. A área cedida fica na Rua Tapiá, esquiria ̂
com a Rua Corticeira, quadra 49, bairro São Cristóvão." Indicação n" 404 de 2019 de autoria ix -
do vereador Manoel Mazzutti. Assunto: "A viabilização para construir o meio fio na rua
Campo Verde, entre a rua Lages e rua Rio de Janeiro." Indicação n 395 de 2019 de autoria
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do vereador Paulo Donin. Assunto: O envio de um Agente de Saúde para a Associação dos
Produtores Rurais do assentamento São Gabriel de Primavera do Leste, ao menos uma vez por
semana. Indicação n" 396 de 2019 de autoria do vereador Paulo Donin. Assunto: Construção
de uma praça poliesportiva com academia de ginástica pata terceira idade e Playground no
Bairro Atlântico Sul e Jardim Vitória. Indicação n" 390 de 2019 de autoria do vereador Paulo
Márcio. Assunto: Viabilização da documentação dos terrenos do Assentamento Novo
Progresso, adequando as medidas lá existentes, possibilitando a transformação daquela área
onde está situado o Assentamento Novo Progresso em perímetro urbano do Município de
Primavera do Leste-MT. Indicação n° 398 de 2019 de autoria da vereadora Ivanir Viana e
coautores: Carmem Betti, Edna Mahnic, Juarez Farias, Neri Domingos. Assunto:
Respaldados nas disposições do Regimento Interno desta Augusta Câmara Municipal, venho
pelo presente, indicar, que seja enviado ofício ao Exmo. Senhor. Prefeito Mumcipal para que
providencie o envio a este Poder Legislativo o Projeto de lei que institui o um psicólogo na
rede pública de ensino, no município de Primavera do Leste". Indicação n° 399 de 2019 de
autoria da vereadora Ivanir Viana. Assunto: Respaldados nas disposições do Regimento
Interno desta Augusta Camara 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
Florianópolis - Novo Horizonte em frente à padaria Nostra Cuca". Moção de Aplausos n" 18
de 2019 de autoria da vereadora Carmem Betti. Assunto: Moção de aplausos para Igreja de
Deus no Brasil. 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
Barth Garcia. Projeto de Lei Ordinária n" 930 de 2019 de autoria do vereador Araújo.
Assunto: "Dispõe sobre a obrigatoriedade de emissão de receituários médicos e
odontológicos digitados em computador, e dá outras providências". Projeto de Lei
Ordinária n° 959 de 2019 de autoria do vereador Elton e coautor: Manoel. 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". Projeto de Lei
Ordinária n" 965 de 2019 de autoria do vereador Ivanir Viana e coautorias: Carmem Betti,
Juarez Farias, Neri Domingos. Assunto: "Dispõe sobre a denominação do ESF XIII
localizado na Avenida; das Palmeiras, S/N Bairro: Padre Onesto Costa". 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 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. (26:09) O vereador deu boa noite a
todos, cumprimentou os colegas vereadores, as autoridades presentes e o público em geral.
Agradeceu a presença do Prefeito Leonardo na casa. Relatou a pauta da reumão. Agradeceu
todos os servidores pelo evento da Arraia. Comentou sobre a confraternização juntamente
com a OAB. Agradeceu a todos pela participação. Defendeu a indicação de sua autoria em
relação à regularização do Novo Progresso. Parabenizou aos colegas do Instituto Memória
pelo desenvolvimento dos trabalhos realizados. Citou alguns trabalhos desenvolvidos.
Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra o Vereador Wellis Marcos Rosa Campos.
(32:57) O vereador deu boa noite a todos, cumprimentou os colegas vereadores, as
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autoridades presentes e o público em geral. Cumprimentou o mestre Damiao pelo projeto
Dom Bosco. Discursou sobre a confraternização do Arraia da Câmara Municipal e
parabenizou todos os envolvidos. A parte do vereador Paulo Mareio. Disse que é nestes
eventos que descobrem os talentos ocultos. Parabenizou o vereador Wellis. Retomou a
palavra o vereador Wellis Marcos Rosa Campos. Comentou sobre os participantes.
Comentou sobre a reunião com o Executivo e Secretários. Pontuou preocupação com a falta
das creches e as dificuldades com a situação dos pais. Discursou sobre o asfalto da região do
Tuiuiú. Comentou que o Prefeito garantiu que este ano vai sair e pediu paciência a todos.
Agradeceu o secretario Henrique por atender suas indicações. Fez uma critica construtiva
através dos trabalhadores do município. Comentou sobre o sistema de engenharia da
Prefeitura quando era apenas um era demorado. Pontuou sobre ampliação do sistema. Pontuou
o progresso através da construção. Pediu que o líder do Prefeito leve o pedido ate ele.
Argumentou sobre a burocracia do sistema. A parte do vereador Manoel. Concordou com a
fala do vereador Wellis. Disse ter cobrado e que levara a demanda ao Executivo. Pontuou que
precisam discutir com o Prefeito a demanda para que possam viabilizar uma melhora.
Retomou a palavra o vereador Wellis. Agradeceu a parte do vereador Manoel. Argumentou
primeiramente agricultura depois a construção civil. Comentou sobre o desenvolvimento de
Primavera. A parte do vereador Antonio. Ressaltou sobre a conseqüência pontuando-as.
Pontuou sobre arrecadação do IPTU. Disse que o Executivo precisa cobrar urgentemente
providencias. Retomou a palavra do vereador Wellis. Disse que teve um estudo conversou
com vários arquitetos e engenheiros e este muito burocrático. Citou alguns exemplos. Criticou
a demora ao analisar o projeto. Agradeceu o líder do Prefeito e pediu ajuda em nome do
mimicípio. Pediu que tragam demandas para o gabinete do vereador para construírem uma
Primavera Melhor. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra o Vereador Autôuio Marcos
Carvalho dos Sautos (44:09) O vereador deu boa noite a todos, cumprimentou os colegas
vereadores, as autoridades presentes e o público em geral. Agradeceu a ousadia da coragem e
verdadeira politica desafio. Pontuou a entrada para cidade de Barra de Garça. Fez algumas
criticas da gestão passada. Parabenizou a todos os envolvidos pela medida que foi
desenvolvido. Almejou que ate o final do ano terá uma cara nova para quem adentra em
Primavera. Comentou ter ajudado. Destacou preocupação com aqueles que ficaram. Fez
critica com alguns empresários e que esta fiscalizando. Deixou um recado para os empresários
em tribuna. Comentou sobre CPI das aguas de primavera. Comentou sobre construção de
fi-ente da sua residência. Fez um comentário que "Pau que da em Chico da em Francisco ,
dirigiu-se ao vereador Manoel. A parte do vereador Manoel. Ressaltou que pau que da em
chico da em Francisco". Se for para um é para todos. Relatou seu posicionando. Retoniou a
palavra do vereador Antônio. Relatou seu posicionamento. Citou a nascente da região de
Poxoréo. Fez critica referente à documentação. Disse contar com o Ministério Publico e com
o Judiciário. Comentou sobre questões na rede social. Criticou os petisca. Defendeu o
presidente Bolsonaro. Comentou sobre os Leilão apresentado pelo Fantástico. Relatou sobre
seu questionamento. Comentou sobre ação do Prefeito e Secretários de Lucas do Rio Verde.
Pontuou seu posicionamento. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra o Vereador Carlos
Araújo. (56:56) O vereador deu boa noite a todos, cumprimentou os colegas vereadores, as
autoridades presentes e o público em geral. Comentou sobre a visito do Executivo e
secretários. Parabenizou o vereador Manoel pela realização da reunião. Almejou sobre a
instalação das grandes empresas no novo Distrito Divino Castelli. Comentou sobre o
desemprego. Pontuou que cada empresa terá no mínimo que oferecer vinte vagas aos
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primaverenses. Parabenizou o Executivo, Legislativo e todas as pessoas do município por ser
importar com o crescimento do Município. Parabenizou pela retirada dos morados da BR-070,
e pelo beneficio de um novo lar. Criticou as pessoas que só falaram e não fizeram nada.
Comentou sobre a vinda de novos cursos. Agradeceu o Executivo por atender as indicações de
sua autoria. Ressaltou sobre a criação de um quebra-mola de frente com o Posto dois Mil. A
parte do vereador Luís. Parabenizou os vereadores pela indicação. Disse ter feito indicação
referente. Disse que vem falando desde de dois mil e quatorze. Ressaltou ter falado com o
Prefeito referente às cobranças. Destacou seu posicionamento e parabenizou todos os colegas
por cobrarem referente à MT-130 e demais obras. Retomou a palavra o vereador Araújo.
Comentou sobre as faixas de pedestres. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra o
Vereador Carlos Venâncio dos Santos. (01:07) O vereador deu boa noite a todos,
cumprimentou os colegas vereadores, as autoridades presentes e o público em geral.
Parabenizou toda equipe do Executivo pela presença na casa. Expressou felicidade por saber
que alguns medicamentos que estavam em falta na rede da saúde, estarão disponíveis.
Comentou sobre o transito sendo favor da lombada Eletrônica. Destacou seu posicionamento.
Convidou todos parlamentares da casa para Audiência Publica na cidade de Rondonópolis.
Destacou sobre o assunto a ser discutido. Disse ser uma demanda de sua autoria juntamente
com demais colegas. Pontuou e agradeceu o Presidente pela iniciativa da corporação do
Corpo de Bombeiros. Almejou que será concretizado e melhorado no atendimento policial na
região. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra a Vereadora Carmen Betti Borges de
Oliveira. (01:10) A vereadora deu boa noite a todos, cumprimentou os colegas vereadores, as
autoridades presentes e o público em geral. Deixou registrada referente ação na Igreja
Evangélica Assembléia de Deus. Relatou sobre o evento. Ressaltou sobre a reunião com o
Executivo no Poder Legislativo pontuando a pauta. Destacou a importância da
confraternização da Câmara Municipal. Expressou felicidade pela participação. Destacou
sobre a reunião juntamente com a vereadora Ivanir com o senhor Alexandre. Pontuou sobre a
pauta discutida. Pediu apoio do Poder Legislativo para estar cobrando as autoridades
superiores. Ressaltou ser um tema muito importante. Ressaltou sobre a reunião com o
secretario Henrique e com o Presidente da Associação da Nova Poxoréo. Expressou felicidade
referente à licitação da UBS do Bairro Guterres. Pontuou a importância do processo sendo
trabalhado da industrialização no município. Pontuou ser uma luta de sua autoria e demais
colegas. Pontuou os trabalhos realizados pelo Poder Legislativo em prol. Ressaltou que em
poucos dias estarão construindo a sede no mumcípio. Pontuou algumas empresas e seus
benefícios para o município. Expressou felicidade pela regularização do Distrito Valdomiro
Gueno no Bairro Primavera 111. Citou seu beneficio. Pontuou também a regularização do
Metal Mecânica. Comentou sobre a Assistência social do município.^ Citou seus benefícios.
Agradece e despediu-se. Usou a palavra a Vereadora Edna Maehnie. (01:21) A vereadora
deu boa noite a todos, cumprimentou os colegas vereadores, as autoridades presentes e o
público em geral. Comentou sobre o publico presente. Agradeceu os servidores da^casa.
Expressou felicidade por ter participado da Aula Inaugural de curso de qualificação no
SENAl. Relatou ser de sua autoria. Citou ter visitado algumas indústrias existentes no
município onde colheu a necessidade de cada empresa. Pontuou seu posicionamento com o
resultado. Citou alguns cursos dado pelo SENAI. Parabenizou o Prefeito e o SENAl e pediu
para as pessoas não faltarem o curso. Parabenizou o Sindicato SINTEP. Fez uma previa
histórica do mesmo. Pontuou algumas obras paradas no município. Citou algumas cobranças
através do poder legislativo. Defendeu os profissionais. Pontuou seu posicionamento.
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Exemplificou alguns órgãos. Comentou sobre o Baile na pista de caminhada. Pontuou as
reclamações referentes do volume do Son. Relatou que estão entrando com indicação
solicitando da Prefeitura e da secretaria de Cultura que a própria prefeitura tenha o seu
equipamento de son no local. Pontuou sua opinião. Destacou a importância. Pontou
reclamações sobre a falta de agua no Bairro Buritis. Comentou fazerem uma demanda com o
Prefeito de cobrar das agua de primavera para que faça a questão necessária no Bairro.
Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra o Vereador Luís Pereira Costa. (01.33) O
vereador deu boa noite a todos, cumprimentou os colegas vereadores, as autoridades presentes
e o público em geral. Parabenizou o Presidente e todos os servidores pãa confraternização da
Câmara Municipal. Discursou sobre a participação do movimento em Primavera do Leste pro-
govemo Bolsonaro. Parabenizou os participantes. Relatou apoio ao Ministro Sérgio Moura.
Destacou os trabalhos realizados pelo Ministro. Disse enviar para o Ministro uma carta de
apoio. Também uma carta para ao líder da bancada Deputado Federal Neri Gueller, pedindo
apoio junto às pautas importantes para este País. Ressaltou seu posicionamento. Comentou ter
participado junto com a vereadora Carmem o lançamento da pedra fundamental na
Assembléia de Deus. Parabenizou a presença e apoio do Prefeito Leonardo. Comentou sobre
as condições da ponte na Mantiqueira. Parabenizou o secretário Henrique por atender seu
pedido. A parte do vereador Wellís. Disse que esteve junto com o vereador Carlos Venâncm
no ano passado onde a ponte se encontrava muito danificada. Ressaltou que o secretario
Eduardo Rufo também arrumou a ponte. Ressaltou que todo ano tem que arrumar devido ela
ser de madeira. Pontuou quando fez o primeiro concurso para a prefeitura em noventa e nove
ajudou a fazer a ponte. Pontuou a safra ser muito forte no município são varias toneladas que
passa por cima da ponte então é preciso todo ano arrumar essa ponte. Parabenizou pela
cobrança e o secretário Henrique. Retomou a palavra o vereador Luís. Ressaltou sobre os
moradores da BR-070 e parabenizou a SOS Animais que esteve presente. Almejou que as
pessoa consigam realizar o sonho da casa própria. Parabenizou a secretaria e o Prefeito.
Comentou sobre a doação de Sangue no Banco de Sangue. Agradeceu a participação no
programa Café com entrevista na TV UPE. Destacou estar à disposição de Primavera do
Leste. Pontuou a frase do Presidente Bolsonaro. Criticou e questionou sobre a greve do
SINTEP. A parte da vereadora Edna. Esclareceu que o SINTEP não tem partido. Pontuou
alguns exemplos. Retomou a palavra o vereador Luís. Disse discordar com a vereadora
Edna. Citou como exemplo que o senhor Henrique disputou a eleição. Asseverou seu
posicionamento referente ao Sindicato e ex-presidente Lula. Agradeceu e despediu-se. Usou a
palavra o Vereador Manoel Mazzuttí Neto. (01:44) O vereador deu boa noite a todos,
cumprimentou os colegas vereadores, as autoridades presentes e o público em gera.
Discursou sobre uma nota de pesa o senhor Baixinho da Refrigeração. Justificou a ausência na
festa dos Funcionários da Câmara e parabenizou todos os participantes. Disse que teve na
região de Lucas, Mutum, Sorriso e Sinop. Comentou destacando sobre a região e sua
peculiaridade. Sugeriu criarem uma Câmara Temática no município. Relatou seu
posicionamento. Fomentou uma criação de indústria no município com a utihzaçao do
financiamento dos próprios empresários de Primavera. Disse que entrara com indicaçao.
Relatou sobre comentários de uma copia de conversa do Whatsapp entre Marino Frantz. Disse
que Primavera esta sendo muito valorizada. Ressaltou que o político escolhido pela FS
assentar a mesa a representando em reunião com o governador Mauro Mendes é o Preíeúo
Leonardo Bortolin. Comentou que na quinta-feira estará com o Prefeito na capital de Cuiaba.
Tranqüilizou Primavera do Leste referente aos investimentos das empresas. Comentou
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acreditar ser possível negociarem com o governador do Estado. Pontuou a possibilidade da
empresa se instalar em Primavera do Leste e que será um grande investimento. Disse ter
testemunhou com sua ida a Lucas, Sorriso e região. Citou a empresa Valore e Cargill.
Ressaltou a vinda da FS sendo um salto muito grande no mercado de geração de emprego.
Dirigiu-se ao vereador Antônio não poderem distanciarem da necessidade dita pela vereadora
Carmem e Edna, de fazer que a mão de obra seja qualificada. Citou também novos
investimentos em habitação. A parte do vereador Antônio. Disse acreditar que essas
questões de industrialização e empresas é uma luta que precisa ser reeonheeida. Sugeriu que
além dessas moradias os Prefeitos Leonardo junto com parceira com o Prefeito de Poxoréo
precisam fazer uma parceira para estar munieiando o acesso fácil ao município. Retomou a
palavra do vereador Manoel. Disse terem cobrando insistentemente com o Prefeito a
neeessidade de doar em forma de comodato uma área para abrigos dos animais. P^ontuou
preocupação. Pontuou seu posicionamento como vereador. Comentou sobre indicação para
área de construção do projeto Dom Bosco. Agradeceu e despediu-se. Findo o diseurso 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" 018 de 2019 de autoria
da vereadora Carmem Betti. Assunto: Moção de aplausos para Igreja de Deus no Brasil. O
Presidente colocou a moção em discussão dos senhores vereadores. A palavra da vereadora
Carmem. Solicitou apoio de todos os pares para aprovação do projeto. Pontuou a importância
do projeto para o município. Relatou aprovação das Comissões. Reforçou o pedido para
aprovação da matéria aos demais colegas. 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" 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 colocou a moção em discussão dos senhores
vereadores. Ninguém tendo se manifestado o Presidente colocou a moção em processo de
votação simples, resultando APROVADO pelos senhores vereadores. Projeto de Lei
Ordinária n° 930 de 2019 de autoria do vereador Araújo. Assunto: "Dispõe sobre a
obrigatoriedade de emissão de receituários médicos e odontológicos digitados em
computador, e dá outras providências". O Presidente colocou o projeto em primeira discussão
dos senhores vereadores. A palavra do vereador Valmislei. Disse ter comentado com o
vereador Araújo sobre o projeto. Pontuou preocupação referente ao artigo. Argumentou sobre
a determinação da lei com a rede privada e com a rede publica. Defendeu ambos os lados. A
palavra do vereador Araújo. Esclareceu sobre receituários. Destacou reclamações através
dos Farmacêuticos referentes às letras não serem legível. Pontuou a era da tecnológica atual.
Ressaltou seu posicionamento referente ao desenvolvimento da tecnologia nas redes privada e
publicas. A palavra da vereadora Carmem. Ressaltou a importância do projeto. Relatou os
gastos para o município entendo ser um vicio de iniciativa. Fomentou que conforme o jurídico
e as comissões foi foto favorável. Defendeu a informatização do sistema único de saúde para
o município. A palavra do vereador Carlos Venâncio. Ressaltou duvida referente ao
projeto. Pontuou a fala da vereadora Carmem referente o custo para o município. Destacou
seu posicionamento. A palavra do vereador Araújo. Lselareceu a duvida do vereador Carlos
Venâneio. A palavra do vereador Antônio. Defendeu a matéria. Destacou seu
posicionamento em defesa aos menos favorecidos. Disse ter visto de pessoas que por não
eonseguir ler o que esta escrito pelo medico compra o medicamento na farmácia que já tem
em easa. Pontuou que o município esta para respaldar o povo. Destaeou a falta de

Av Primavera, n°300, Bairro Primavera 11 - CEP 78.850-000 6
Primavera do Leste - Mato Grosso - Tel. (66) 3498-3590 - www.camarapva.com.br



fámara HiiniciDal de Primavera do Leste ■ MT

RS. Rubrica

CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

medicamento. Fez uma critica referente a escrita no receituários. Parabenizou o vereador pela
iniciativa. A palavra do vereador Paulo Mareio. Esclareceu que o projeto sera votado por
maioria simples, e que o Presidente só votara em caso de empate. A palavra do vereador
Luís. Parabenizou o vereador Araújo pelo projeto. Defendeu a matéria. Afmnou apoio pe
iniciativa. A palavra da vereadora Ivanir. Afirmou apoio pelo projeto. Defendeu a matéria.
Comentou sobre a inda a cidade de Mutum pontuando ser tudo informatizado. Nmguem 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 çojeto em
processo de votação simples, resultando APROVADO pelos senhores vereadores. Projeto de
Lei Ordinária n" 959 de 2019 de autoria do vereador Elton e coautor; Manoel. Assunto. A
praça localizada entre o cruzamento da Rua Barros Cassai e Avenida dos Lagos no bairro
Jardim Riva, quadra 88, lote únieo, pertencente ao mumcipio de Primavera do Leste, passa a
denominar-se "PRAÇA MUNICIPAL JOÃO MARIA MACHNIC". O Presidente coloeou o
proieto em primeira discussão dos senhores vereadores. A palavra do vereador Manoel.
Ressaltou a importância da família Machnic para o município. Fez uma referencia a colega
Edna Comentou que a família Machnic tem o nome gravado de forma definitiva na
construção do município. Ressaltou gratidão da casa a família e de todos aqueles que ̂  dia
saíram do conforto de cidades já desenvolvidas para virem neste município. Deixou
reconhecimento à família Machnic e tudo que representa para esse município. A Palavra da
vereadora Edna. Comentou sobre a indicação. Fez um prévio relado da pessoa e histori
vinda do senhor João e família a primavera do leste. Citou o ex-parlamentar Serço. Pediu
aprovação do projeto aos demais colegas. Expressou emoção referente seu fiando pai. A
palavra do vereador Antônio. Parabenizou pela inieiativa do vereador Manoel. Conclamou
que fique registrado no Poder Legislativo que tenham os olhos voltados para deixarem
gravado em primavera do leste as pessoas que apostaram na realidade que temos nos dias de
hoje Ressaltou o mérito a família. Disse estar feliz por fazer parte do parlamento. Relatou sua
historia Reafirmou o pedido que fique gravado essas historias no Instituto Memória e em
casa canto de primavera do leste. A palavra do vereador Manoel. Dirigiu-se
Edna que não faltara oportunidade de homenagear seu falecido pai. Asseverou admiraçao
sentimentos a sua pessoa. A palavra d„ vereador Araújo Parabenizou os p^la
iniciativa e pela valorização das pessoas que acreditam nesse mumcipio. Destacou o
desenvolvimento da cidade através dessas pessoas. Citou a fala do vereador Antonio.
Ninguém mais tendo feito o uso da palavra o Presidente colocou ^
discussão dos senhores vereadores. Ninguém tendo se mamfestado o Presidente colocou o
projeto em processo de votação simples, resultando APROVADO pelos setores vereado .
Proieto de Lei Ordinária n" 965 de 2019 de autoria do vereador Ivamr Viana e coautorias_
Carmem Betti, Juarez Farias, Neri Domingos. Assunto: "Dispõe sobre a
XIII loealizado na Avenida; das Palmeiras, S/N Bairro: Padre Onesto Costa . O
colocou o projeto em primeira discussão dos senhores vereadores. A palavra da vereadora
Ivanir. Discursou sobre a pessoa e a história de vida do senhor ̂ tonio. Destacou seu
desenvolvimento eom primavera do leste. Pontuou seus trabalhos desenvolvidos no
município Pediu apoio de todos os colegas para aprovação do projeto Nmguem mais tendo
Mto oTso 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 h^ve^o a ^
ser deliberado na Ordem do Dia o Presidente passou ao Secundo Expediente e solicitou ao
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Primeiro Secretário Vereador Wellis Marcos Rosa Campos, que fizesse a chamada dos
serhores vereadores inscritos para uso da palavra. Assim procedeu-se. "
Vereador Carlos Araújo. (2:23) Agradeceu a compreensão dos parlamentares pela
anrovacão do projeto. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra a Vereadora Carmen Betti
Borees de Oliveira. (2:24) Pontuou ao concordar com a fala do vereador Antonio, referen e a
pauta da BR-070. Ressaltou a importância do parlamento em relação a ^
Comentou sobre os moradores insatisfeitos. Comentou sobre a reunião na Defensona Publi
recebido pelo doutor Rafael. Salientou o resultado através da reunião. Deixou registrado em
tribuna a importância da Câmara Municipal com relação à desocupação daquelas f^míbas.
Almejou que a Prefeitura agilize o quanto anos para que essas famílias seja comtemplada .
S-se'ao verelr Antonio tendo total apoio. Comentou sobre casos dos empresários que
compraram a área. Ressaltou que tem que ser averiguado. Pontuou sobre a
Dosse no qual DENIT ganhou na justiça. Disse que a Câmara sempre teve presen e j
orientando os moradores. Parabenizou atuação do ex-secretário da Assistência Social Eraldo
Fortes pelo excelente trabalho. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra a vereadora E
Machnic (2-29) Reafirmou que o Sindicato é personalidade Jurídica nao tem Partida
ComZou obre a queda do avião presidencial contendo trinta e nove quilos de cocaína. Fez
qrttn— relrentes aos fatos. Comentou sobre a fala do partido discutido em trib^a
Tsua cSão. Fez critica ao Presidente. Discorreu "pau que bate em chico tem que bater
t FrancS Defendeu o ex-presidente Lula. Questionou ação do_ Ministro h^our.

Sr —r-rrr:. sr

Gue irar fazer os investimentos necessários naquela ponte dos nos üas iviones
lessaltou a luta de todos os parlametttares. Citou ^ «^^^'rrssXu

^ PT tem insistentemente pedido para passar essa vergonha. Criticou a corrupção no govc
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assinada por mim Elizama Marques, que secretariei os trabalhos e pelo Presidente, Vereador
Paulo Mareio Castro e Silva.

Secretária:

7) '
Presidente:
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