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Ata n". 026/2019

Sessão Ordinária do dia 008 de Julho de 2019

Aos oito (08) dias do mês de Julho 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 Intemo da Câmara Municipal: "De cada Sessão da Câmara será lavrada Ata
resumida, contendo os nomes dos vereadores presentes e ausentes e uma exposição sucinta
dos trabalhos, a fim de ser lida e submetida à aprovação do Plenário". O Presidente colocou
em votação a dispensa da leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia primeiro (01) de Julho de
2019. Resultando APROVADA a dispensa da leitura da Ata, o Presidente colocou em
votação a Ata da Sessão Ordinária do dia primeiro (01) de Julho 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: O Presidente
solicitou autorização do Plenário para inclusão na Pauta os Projetos de Lei n°. 966 e 953 do
Caráter de Urgência Especial para leitura, discussão e Votação. Projeto de Lei n°. 966 de
autoria Mesa Diretora. Assunto: Altera a Lei Municipal n°. 1.050 e suas alterações, a qual
dispõe sobre a Reestruturação do Quadro de Cargos, Estabelece o Plano de Carreira dos
Servidores Públicos do Legislativo Municipal e dá outras providencias. Projeto de Lei n°.
953 com Caráter de Urgência Especial. Assunto: Trata de aumento de vagas, criação e
extinção de cargos do poder executivo e dá outras providencias. Indicação n°. 389 de autoria
do vereador Carlos Araújo. Assunto: A presente indicação tem por finalidade SUGERIR ao
Poder Executivo efetue a pintura da sinalização de solo delimitando o espaço para
estacionamento exclusivo para motos na Av. Amazonas nas proximidades do Hospital das
Nações e Cartório do 2° Oficio, neste município. Indicação n" 401 de 2019 de autoria do
vereador Carlos Araújo. Assunto: A presente indicação tem por finalidade solicitar ao Poder
Executivo que efetue a manutenção e reforma do Estádio Municipal Cerradão, nesta cidade.
Indicação n" 400 de 2019 de autoria da vereadora Carmem Betti e coautoria: Edna Mahnic,
Ivanir Viana. Assunto: A propositura de um Projeto de lei que viabiliza a prorrogação da
licença-patemidade ao servidor público de 5 dias para 20 dias. Indicação n" 409 de 2019 de
autoria da vereadora Edna Mahnic. Assunto: Indicatória ao chefe do Executivo Municipal,
com cópia: a SECULT - Secretaria de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude para que se
adquira equipamento de som de qualidade e potência, para ceder aos grupos de apresentação
que abrilhantam os Bailes na Pista de Caminhada, situada na Avenida São Paulo, no centro^
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Primavera do Leste. Indicação n° 412 de 2019 de autoria da vereadora Edna Mahnic.
Assunto: Indieatória ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, com cópias ao Chefe de Gabinete,
para que intervenha junto das Águas de Primavera (Afluentes) sobre a constate falta de água
no bairro Buritis. Indicação n" 415 de 2019 de autoria do vereador Elton Baraldi. Assunto:
indicação ao Prefeito, bem como secretário da SINFRA/PVA, para que execute serviços para
a troca de equipamentos públicos, pintura, arborização e demais trabalhos de revitalização da
praça HÉLIO CASTELLI, localizada no Condomínio PIONEIRO. Indicação n° 416 de 2019
de autoria da vereadora Ivanir Viana. Assunto: Com fundamentos nos dispositivos
regimentais em vigor nesta casa de leis, requeiro a mesa, seja endereçada correspondência
indieatória ao chefe do Executivo Municipal, com cópias a Secretária Municipal de
Infraestrutura, mostrando aos mesmos, "que seja construído meio fio na Avenida Ipê no
trecho que começa na Rua Margarida até a Avenida dos Trabalhadores no bairro Bela Vista".
Indicação n° 417 de 2019 de autoria da vereadora Ivanir Viana. Assunto: Com fundamentos
nos dispositivos regimentais em vigor nesta casa de leis, requeiro a mesa, seja endereçada
correspondência indieatória ao chefe do Executivo Municipal, com cópias a Secretária
Municipal de Infraestrutura, mostrando aos mesmos, "que seja construído quebra molas na
Avenida Ângelo Ravanelo, em frente o número 168 no bairro São José próximo à entrada do
Assentamento Vale Verde". Indicação n° 413 de 2019 de autoria do vereador Neri
Domingos. Assunto: Encaminhado ao Executivo Municipal, Indicação no sentido de
disponibilizar um caminhão Pipa, agora no período da seca, para aguar, (molhar) as vias de
locomoção do Vale Verde e Nova Poxoréo. Do Município de Primavera do Leste-Mato
Grosso. Indicação n" 414 de 2019 de autoria do vereador Neri Domingos. Assunto:
Indicação encaminhada ao Executivo Municipal, "versando sobre a necessidade, imediata e
urgente, da colocação de um redutor de velocidades do tipo (quebra-molas), na Avenida Mato
Grosso, nas proximidades do n° 511, do Bairro Primavera II, do Município de Primavera do
Leste - MT. Indicação n" 407 de 2019 de autoria do vereador Paulo Donin. Assunto:
Construção de dois redutores de velocidades na MT 130, um 70m antes da ponte e outro 70m
apos a ponte, nas proximidades do bar do antigo Badeco, 10 km apos a Escola Carlos
Durmont de Andrade, sentido Paranatinga. Indicação n" 408 de 2019 de autoria do vereador
Paulo Donin. Assunto: Construção de uma rotatória na Rua Guiratinga com a Avenida Ipê.
Indicação n° 391 de 2019 de autoria do vereador Paulo Márcio. Assunto: Pavimentação
asfáltica e colocação de meio fio na Comunidade Rural Vila União. Projeto de Lei
Ordinária n" 971 de 2019 de autoria do vereador Carlos Araújo. Assunto: "DISPÕE SOBRE
A CRIAÇÃO DO PROJETO "ADOTE UMA LIXEIRA" E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS." Projeto de Lei Ordinária n° 972 de 2019 de autoria do vereador Carlos
Araújo. Assunto: Dispõe sobre a reserva de quarenta por cento das vagas nas Creches
Municipal de ensino da cidade de Primavera do Leste - MT, para a matrícula das crianças que
têm domicílio no entorno onde está localizado o prédio da Creche e dá outras providências.
Projeto de Lei Ordinária n" 942 de 2019 de autoria do vereador Antônio Marcos. Assunto:
Regulamenta o exercício das atividades de entrega de mercadorias e do serviço de vigilante
comunitário de rua com o uso de motocicleta denominado "motoboy", e dá outras
providências. Projeto de Lei Ordinária n° 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. Projeto de Lei Ordinária n" 954 de 2019 de autoria do vereador Valmislei
Alves. Assunto: Ementa: Dispõe sobre a redução da carga horária de servidor público
municipal que possua filho portador de necessidades especiais, no âmbito do município de
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Primavera do Leste conforme especifica. 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.
Projeto de Lei Ordinária n° 969 de 2019 de autoria do Executivo Municipal. Assunto:
Referenda Adesão do Município de Primavera do Leste ao Consórcio Público Intermunicipal
de Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social dos Municípios Mato-grossenses -
CONSPREV e dá outras providências. Projeto de lei n". 953 com Caráter de Urgência
Especial de autoria do Executivo Municipal. Assunto: Trata de aumento de vagas, criação e
extinção de cargos do poder executivo e dá outras providencias. 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 Manoel Mazzutti Neto. (31:26) O vereador deu boa noite a todos,
cumprimentou os colegas vereadores, as autoridades presentes e o público em geral.
Discursou sobre a mudança da Tributação em especial Carga Tributaria. Pontuou algumas
mudanças. Destacou seu posicionamento com a situação discutida em tribuna. Expressou
alguns questionamentos referentes aos atuais governantes pontuando os impostos cobrados.
Fez algumas sugestões destacando-as. Comentou sobre o IP VA. Disse levantar algumas
informações sobre o repasse do ICMS. Pontuou indignação com os fatos ocorrentes. Deixou a
idéia em tribuna vinda pelo senhor João que o valor dos impostos seja depositados
imediatamente aos cofres públicos. Comentou sobre a vinda dos deputados. Defendeu a idéia.
Pediu para que sejam convocados os Deputados que cada um conhece. Agradeceu e despediu-
se. Usou a palavra o Vereador Neri Domingos de Souza. (43:04) O vereador deu boa noite
a todos, cumprimentou os colegas vereadores, as autoridades presentes e o público em geral.
Discursou ter recebido em seu gabinete a resposta da indicação de sua autoria, referente ao
Posto de Saúde no Bairro Guterres. Defendeu as indicações de sua autoria referente ao
caminhão pipa e um quebra-molas que seja construído próximo com a igreja Caravajo.
Comentou sobre a festa do Serrado. Parabenizou todos os envolvidos. Pontuou sobre o evento
da APAPE. 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. (46:16) O vereador deu boa noite a todos, cumprimentou os colegas
vereadores, as autoridades presentes e o público em geral. Iniciou a fala parabenizando o
Executivo na pessoa da secretaria Adriana Tomazoni e todos os servidores, pela realização da
festa do Serrado. Parabenizou o secretario Neto e o professor Luís. Salientou sobre o projeto
de lei de numero novecentos e sessenta e nove. Discorreu esclarecendo o projeto em tribuna.
Pediu apoio aos demais colegas para aprovação do projeto. Defendeu a pessoa do senhor
Ronas, parabenizando pelo belo trabalho desenvolvido e de toda equipe. Defendeu a
indicação de sua autoria referente a pavimentação da comunidade rural Vila União. Reforçou
o pedido ao executivo para que de uma atenção a essa comunidade. Agradeceu e despediu-se.
Usou a palavra o Vereador Valmislei Alves dos Santos. (51:18) O vereador deu boa noite a
todos, cumprimentou os colegas vereadores, as autoridades presentes e o público em geral.
Parabenizou a organização da festa do Serrado. Agradeceu a secretaria Adriana pela
oportunidade dada a Orquestra Primavera do Leste. Comentou ter participado da Audiência
Publica na sexta-feira na cidade de Rondonópolis. Discorreu sobre a pauta da Audiência.
Salientou receber uma noticia positiva através do secretario que primavera será beneficiada a
partir do segundo semestre, a possibilidade de mais de mil torres no estado de mato grosso e
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primavera será beneficiada com quinze torres, que será colocado em pontos estratégicos na
cidade para beneficiar a população que ainda não tem acesso digital. Comentou sobre o
projeto de lei de sua autoria em pauta para ser votado. Pediu aos nobres colegas que aprecie
como muito carinho por ser um projeto muito importante e que aprovem. Discorreu sobre a
licitude do projeto. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra o Vereador Wellis Marcos
Rosa Campos. (56:30) O vereador deu boa noite a todos, cumprimentou os colegas
vereadores, as autoridades presentes e o público em geral. Iniciou a fala agradecendo o
secretario Henrique por atender a indicação de sua autoria. Salientou a riqueza do município.
Comentou com tristeza o resultado da sentença favorável determinada pela justiça, referente à
desapropriação da comunidade do Jairo Dório. Criticou o resultado da justiça. Pediu para o
vereador Paulo Donin se os primeiros desbravadores foram cem por cento certinho? Pontuou
áreas indígenas que foram invadidas. Criticou com indignação. Defendeu os moradores de
Poxoréo e a cidade de Primavera do Leste. Pediu para os colegas para solidarizar com a causa.
A parte do vereador Luís. Parabenizou o vereador Wellis pela iniciativa. Afirmou apoio a
causa. Defendeu as famílias daquela comunidade. Retomou a palavra o vereador Wellis.
Com a expressão de tristeza com situação. Disse acreditar que todos que tem simpatia por
poxoréo esta triste. Indagou estar desacreditado com a justiça e sua injustiça. Disse ser contra
os Caciques. Pontuou indignação com a situação. Pediu para o Presidente enviar oficio para
os Deputados Federais do Estado de Mato Grosso para que tenham ciência dos fatos. A parte
do vereador Manoel. Disse concorda com pedido do vereador ao Presidente. Salientou ser
uma aberração que esta acontecendo com o Estado de Mato Grosso. Destacou sua opinião.
Retomou a palavra o vereador Wellis. Agradeceu a fala do vereador Manoel. Deixou sua
indignação em tribuna. Pediu para a população enviar soluções para seu gabinete que esta
sempre à disposição, para que assim cria-se uma Primavera melhor. Agradeceu e despediu-se.
Usou a palavra o Vereador Antônio Marcos Carvalho dos Santos (01:06) O vereador deu
boa noite a todos, cumprimentou os colegas vereadores, as autoridades presentes e o público
em geral. Defendeu o projeto de lei de sua autoria em pauta para aprovação. Pediu apoio aos
colegas para aprovação do projeto. Destacou as obrigatoriedades decorrentes no projeto.
Salientou ter pedido um lanche e ao chegar o entregador não acreditou ser o entregador.
Pontuou a importância do projeto. Comentou sohre a idade para exercer a função. Comentou
sobre a fala do vereador Manoel, referente à energisa. Pontuou em tribuna sobre os impostos
que paga. Relatou indignação. A parte do vereador Manoel. Disse que a informação
levantou eles tem sessenta dias para repassar o valor do icms recolhido ao governo do estado.
Pontuou os milhões de divida e que os impostos não esta chegando aos cofres. Comentou não
estar só enriquecendo o cara esta ficando bilionário com o dinheiro. Retomou a palavra o
vereador Antônio. Relatou sobre o salario do cidadão e não percebe o quanto pagam de
imposto. Ressaltou indignação e defendeu ao ministro Moura. Dirigiu-se ao Mauro Mendes
criticando-o e os demais governantes. Argumentou paga muito. Disse não pretender a
reeleição e não esta puxando sardinha para o seu prato. Salientou que precisam se atentar, pois
é uma infelicidade de continuarem pagando e pagando sem conhecimento de causa. Destacou
o quanto para seus impostos. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra o Vereador Carlos
Araújo. (01:19) O vereador deu boa noite a todos, cumprimentou os colegas vereadores, as cr-
autoridades presentes e o público em geral. Iniciou a fala defendendo suas indicações. Pediu
ao executivo que atendas que olhe com carinho e com atenção. Agradeceu o executivo por
atender sua indicação com autoria com demais vereadores. Salientou indignação e repudio a
uma pessoa que fez uso do seu aparelho celular com maldade, denigrindo sua imagenu
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Comunicou que seu advogado esta tomando providencias cabível na justiça. Disse sempre
respeitar a todos que almeja o mesmo reconhecimento. Deixou seu repudio a pessoa em
tribuna. Agradeceu as pessoas pelo apoio. Salientou que mais de cem pessoas procurou-lhe
para falar de coisas que não sabia. E pediu o bloqueio do celular recuperando somente o chip.
Pediu desculpas as pessoas atingidas da sua agenda. Esclareceu não saber oque aconteceu
com seu aparelho se foi esquecido, roubado ou perdido. Agradeceu e despediu-se. Usou a
palavra a Vereadora Carmen Betti Borges de Oliveira. (01:27) A vereadora deu boa noite
a todos, cumprimentou os colegas vereadores, as autoridades presentes e o público em geral.
Deixou registrada a preocupação referente à situação do Cemitério Municipal. Comentou
sobre a possibilidade de terceirizar. Conclamou a câmara municipal para estarem debatendo
sobre o assunto com o Prefeito. Salientou a possibilidade de mudar o eemitério de local.
Ressaltou sobre a construção na BR-070. Agradeceu atenção do Senador Wellington
Fagundes por encaminhar uma emenda de mais de três milhões de reais, para conclusão da
obra. Defendeu a indicação de sua autoria referente à licença paternidade. Comentou sobre a
economia que gira no município citando-as. Ressaltou preocupação como numero de pessoas
classificadas como pobres têm aumentado gradativamente no munieípio. Disse como
legisladores tem que estarem atento. Pontuou que a câmara tem trabalhado, tem cobrado tem
feito o seu dever de casa. Comentou sobre a tão sonhada industrialização no município.
Pontuou o aumento de mais de mil empregos diretos no novo distrito industrial. Expressou
felicidade em proporcionar para os munícipes uma oferta de empregos, valorização e
fortalecimento do comercio local a cada um. Salientou carinho a todos. Comentou sobre os
trabalhos do Rotary Club. Pediu para o Prefeito que venha somar com essa entidade que de
uma atenção especial. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra a Vereadora Edna
Maehnie. (01:39) A vereadora deu boa noite a todos, cumprimentou os colegas vereadores, as
autoridades presentes e o público em geral. Comentou sobre a Educação iniciando com uma
frase. Argumentou sobre a paralização das escolas. Comentou sofre a fala do vereador
Antônio, quando devem cobrar a fatia. Salientou que o governador atenda a categoria e
cumpre a lei quinhentos e dez. Esclareceu como funciona uma reinvindicação ao um
governador ou a um Prefeito. Ressaltou sobre o congelamento na rede estadual e não o
atendimento dos quinhentos e dez. Salientou com critica a falta de cumprimento do govenador
e do Prefeito. Pontou sobre o plano municipal e sobre o plano estadual de educação nacional.
Salientou oque ser valorização dos profissionais da educação? Esclareceu em tribuna.
Comentou sobre a importância dos trabalhadores da educação para uma sociedade. Expressou
preocupação com o futuro dos alunos e sua trajetória. Salientou que a classe tem que ser
valorizado. Terminou a fala com a frase para toda sociedade: "Não permitam que difamem a
educação publica, não permitam que difamem os trabalhadores da educação". Defendendo-os.
Comentou sobre o trabalho infantil. Citou; uma frase. Pontuou seu posicionamento em defesa.
A parte do vereador Wellis. Pediu esclarecimento sobre a classificação do trabalho infantil.
Retomou a parte a vereadora Edna. Esclareceu para o vereador Wellis, citando-o exemplos
os tipos de trabalho infantil. Comentou sobre o trabalho infantil o filho do pobre. Salientou
que seu filho teve oportunidades de estudar. Defendeu o trabalho infantil a idade acima dos
quatorze anos, o menor aprendiz permitida pela legislação. Questionou os trabalhos das
crianças insalubres no Brasil. Salientou que deve acabar com isso. Pontuou que a grande
maioria dos adultos sofre com problema de coluna. Defendeu que as crianças estudem e não
trabalhem. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra o Vereador Juarez Faria Barbosa.
(01:51) O vereador deu boa noite a todos, cumprimentou os colegas vereadores, as
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autoridades presentes e o público em geral. Comentou sobre a participação na Capacitação da
Pastoral da AIDS na semana passada. Relatou a importância do projeto. Comentou sobre os
trabalhos da BR-070, destacou sobre as situações dos moradores do Bairro Castelândia após a
obra. Relatou sobre o projeto. Comentou sobre a dificuldade para travessia. A parte do
vereador Antônio. Parabenizou o vereador pela preocupação. Comentou ser morador do
Santa Clara. Esclareceu que a população não pode participar diretamente do projeto.
Questionou que virou um balaio de gato na rotatória sentindo Paranatinga. Comentou sobre as
entradas na BR-070. Que esteve com o coordenador da cmtu junto com o Prefeito e o
secretario de obra para estudar o período urbano. Pediu para a população paciência.
Agradeceu pela parte. Retomou a fala o vereador Juarez. Agradeceu a fala do vereador
Antônio. Disse não ter duvida que o projeto é excelente. Reafirmou que algumas pessoas
serão prejudicas. Salientou que quem faz o projeto da DNIT não mora em primavera.
Comentou sobre a fala do vereador Wellis sobre a situação do Jarudoro. E que esteve com o
Prefeito Nelson Pain no qual esta muito preocupado também com a decisão do Juiz Federal.
Comentou sobre uma cidadezinha onde pessoas cometerão suicídio. Almejou que a situação
do Jarudoro seja resolvida. Comentou sobre a reunião na semana passada sobre a Audiência
Publica a respeito do Feminicidio. Citou um fato ocorrido no município. Salientou que a cada
dois minutos morrem uma mulher. Agradeceu a presença de todos na reunião. Salientou sobre
a reunião com o senhor Ronas referente ao projeto novecentos e sessenta e nove. Disse para a
população que não haverá prejuízo para aqueles que dependeram do projeto, defendeu a
pessoa do senhor Ronas e seu trabalho desenvolvido. Agradeceu sua esposa por assistir a
Sessão todas as segundas-feiras. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra o Vereador Luís
Pereira Costa. (02:03) O vereador deu boa noite a todos, cumprimentou os colegas
vereadores, as autoridades presentes e o público em geral. Referiu aos agentes Penitenciários
da Cadeia Publica de Primavera do Leste. Pontuou destaque em relação ao trabalho feito com
os reeducando. Salientou que através dos trabalhos do diretor Yaldeir e toda sua equipe
receberam no poder legislativo a Moção de Aplausos. Convidou todos os parlamentares para
participarem da entrega da Moção. Dirigiu-se ao vereador Antônio que teria que trazer o ex-
presidente Lula para a cadeia do município. Comentou sobre agenda em Brasília juntamente
com o vereador Wellis no gabinete do senador Wellington Fagundes. Disse que a casa recebe
Câmara destaque. Que levera um troféu para o Presidente do encontro de vereadores da
câmara destaque. Salientou a promessa do deputado Neri Guelli referente à liberação de
recurso para o poder legislativo. Destacou sobre a pauta. A parte do vereador Antonio.
Agradeceu pelo abraço enviado do deputado. Disse que na próxima ida a Brasília ira com o
vereador Luís. Pois o partido do PP precisa produzir dentro de primavera do leste. Retomou a
fala o vereador Luís. Salientou para o vereador Antônio que esta, convidado para buscarem
emenda para primavera do leste. Pediu apoio para pautas importantes ao deputado. Citando-as
cada uma delas em tribuna. Reafirmou apoio a Sérgio Moura. Questionou com indignação
sobre as interrogações realizadas por políticos envolvidos na lamação da corrupção. Citou
sobre os Prints soltados. Pontuou seu posicionamento com a injustiça. Disse que tem que lutar
sim e o Brasil tem que mudar. Comentou sobre os roubos. Disse que alguns partidos deveriam
ser extintos. Ressaltou não ter partido de estimação e nem político de estimação, se roubou
tem que estar preso. Questionou com indignação os fatos. Comentou sofre o trabalho infantil
e que trabalhou quando era criança. Salientou sobre apologia. Ressaltou fazer uma matéria no
Bairro do Primavera do Leste III com criança com idade de doze anos envolvida no trafico.
Com mães que tem seus filhos ameaçados pelo trafico com essa idade. Defendeu que
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precisam de escola. Pontou mães que recebe em seu gabinete pedindo emprego para seus
filhos. Comentou sobre a falta de vagas. Comentou sobre a fala do vereador referente aos
veículos próximos a BR-070. Disse ter enviado requerimento e que esteve na secretaria de
habitação no qual não pertence a ela, e sim a secretaria do meio ambiente. Referente a
empresário em estar em área permanente. Relatou sobre o pedido no requerimento. Disse que
seu gabinete esta investigando. A parte do vereador Manoel. Disse que também se
preocupou com tal situação e que foi atrás da documentação. Afirmou ter em mãos a
documentou e que mostrara para o vereador. Pontuou preocupação com área permanente que
tem que ser respeitada. Retomou a parte do vereador Luís. Pontou sobre a indicação
assinada por todos os parlamentares, pedindo ao Prefeito um profissional de saúde na pista de
caminhada. Citou um fato ocorrido no local com um senhor. Salientou não ser possível
atender ao pedido dos vereadores. Criticou que se a prefeitura quer fazer festa ela que ofereça
segurança a quem vai à festa. Comentou que se houvesse um profissional no local para fazer
os primeiros socorros o senhor não teria morrido. Lamentou o pedido não ter sido atendido.
Comentou sobre as pautas das reivindicações da greve pontuando seu posicionamento. Pontou
o direito de expressão de cada um. Comentou sobre a falta de infraestrutura na escola. E que
as escolas receberam sua visita. Ressaltou que a visita do vereador nas escolas estaduais são
mal vista. Salientou que a luta é de ambas as partes para que as crianças voltem para sala de
aula. Para não ficarem em dezembro entra o ano as férias estudando. Comunicou estar à
disposição de primavera do leste e do poder legislativo para poderem juntos caminharem e
lutar para terem uma sociedade ainda melhor. Agradeceu e despediu-se. Findo o discurso o
Presidente reassumiu a condução dos trabalhos da Mesa. E convidou os parlamentares para
que fizessem a entrega da Moção de Aplausos aos Agentes Penitenciários. Nada mais a ser
deliberado o Presidente passou à Ordem do Dia. Projeto de lei n". 966 de autoria da Mesa
Diretora. Assunto: altera a Lei Municipal n°. 1.050 e suas alterações, a qual dispõe sobre a
Reestruturação do Quadro de Cargos, Estabelece o Plano de Carreira dos Servidores Públicos
do Legislativo Municipal e dá outras providencias. O Presidente encaminhou o projeto de lei
para as Comissões de Justiça e Redação e da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento
para que de seu parecer no prazo regimental. Projeto de Lei Ordinária n" 971 de 2019 de
autoria do vereador Carlos Araújo. Assunto: "DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO PROJETO
"ADOTE UMA LIXEIRA" E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". O Presidente encaminhou o
projeto de lei para as Comissões de Justiça e Redação e da Comissão de Agricultura e Meio
Ambiente para que de seu parecer no prazo regimental. Projeto de Lei Ordinária n" 972 de
2019 de autoria do vereador Carlos Araújo. Assunto: Dispõe sobre a reserva de quarenta por
cento das vagas nas Creches Municipal de ensino da cidade de Primavera do Leste - MT, para
a matrícula das crianças que têm domicílio no entomo onde está localizado o prédio da
Creche e dá outras providências. O Presidente encaminhou o projeto de lei para as Comissões
de Justiça e Redação e da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social para
que de seu parecer no prazo regimental. Projeto de Lei Ordinária n° 942 de 2019 de autoria
do vereador Antônio Marcos. Assunto: Regulamenta o exercício das atividades de entrega de
mercadorias e do serviço de vigilante comunitário de rua com o uso de motocicleta
denominado "motoboy", e dá outras providências. O Presidente colocou o projeto de lei em
primeira discussão dos senhores vereadores. Ninguém tendo se manifestado o Presidente
colocou em segunda discussão dos senhores vereadores. A palavra do vereador Antônio.
Salientou aos demais colegas que a matéria foi tramitada dentro das Comissões e pediu apoio
de todos os pares para aprovação. Pediu para o líder do prefeito que peça providencia ao
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estabelecimento que fazem uso dos motoboys que façam prevalecer à lei. Relatou a proteção
dos mesmos. Pontuou sobre a idade. Ressaltou que o projeto vem sanar a perturbação do
sossego publico previsto pela constituição federal. Citou sobre algumas conseqüências
existentes provocadas pelos motoboys. Relatou a matéria ser de suma importância. A palavra
da vereadora Carmem. Pontuou opinião sobre o projeto. Disse ter votado favorável na
Comissão. Enalteceu o autor do projeto sendo um projeto muito importante. Pontuou a
regularização a nível municipal. Pontuou dirigindo-se ao vereador Antônio a preocupação
referente à idade. Defendeu sendo um refugio para esses motoboys. Deixou preocupação a
todos os pares. Destacou seu posicionamento ao limitar a idade. Defendeu a normalização.
Propôs para o autor do projeto a retira do projeto para abranger discutir mais sobre a matéria.
Disse ter conversado com o coordenador da CMTU. Destacou seu posicionamento. A palavra
do vereador Carlos Venâncio. Disse ter conversado com o vereador Antônio pontuando suas
duvidas. No qual o vereador sanou suas duvidas. Salientou entender que aquele motoboy não
estiver usando o equipamento obrigatório que seja multado. Citou os entregadores de peças.
Deu a idéia para o vereador que o projeto faltou uma sirena na moto. A palavra do vereador
Antônio. Cumprimentou a fala dos vereadores e deixou claro para a população o
posicionamento de cada um. Comentou sobre a fala da vereadora Edna referente à defesa da
criança e do menor aprendiz em trabalhar. Citou a preocupação da vereadora. O vereador
esclareceu a idade de vinte um ano elencada no projeto. Citou que a maioria de acidente no
transito é provocada por motociclista. Comentou sobre a fala do vereador Carlos Venâncio.
Ressaltou que a lei esteja centrada em qualificar e que a pessoa venha crescer. Defendeu o
projeto. Salientou que sentam e discutem o projeto para que sejam proposto a emenda. Pediu
aos pares que olhem com carinho para que seja protegido os trabalhadores. A palavra do
vereador Elton. Parabenizou o vereador pela iniciativa. Ressaltou que a preocupação é de
suma importância. Disse estar demorando fazer um trabalho diferenciado com os motoboys.
Disse concordar com a preocupação da vereadora Carmem referente à idade. Citou a
qualificação para os motoboys. Salientou com a idade mínima terão muitos desempregados.
Defendeu a propositura do projeto do vereador Antônio. Disse que a melhor saída que tem é
enquadrar que tenham o curso para qualificação. A palavra do vereador Luís. Parabenizou o
vereador pelo projeto. Pontuou preocupação referente à idade. Propôs a retirada do projeto.
Afirmou ser favorável ao projeto mesmo não sendo retirado. Disse concordar com o vereador
Carlos Venâncio referente a velocidades dos motoboys no transito. Citou a preocupação do
vereador em relação aos acidentes. Parabenizou e reafirmou o voto favorável. Relatou a idéia
da retirada de pauta para que seja melhorada a relação da idade. Comentou que precisa ser
regulamentado. A palavra do vereador Manoel. Pontuou a colocação do vereador Elton.
Comentou que nos dias de hoje os bons motoristas que as empresas buscam, são os motoristas
que tem o curso denominado curso mopp. Disse que a casa trabalhou no sentido que possa
viabilizar esse tipo de situação. Citou a doação da área de terra para Sest Senat. Disse
concordar com a idade de vinte e um anos, pelo a imposição da proibição de algumas pessoas
trabalharem. Afirmou não ser contra o projeto. Pontuou ser favorável e que precisam
regulamentar. Teve a liberdade de dar um nome uma vez que são vereadores e tendo essa
possibilidade. Citou alguns entregadores em especial a empresa primavera. Destacou a
velocidade de alguns motociclistas. Ressaltou ter tido dezoito ano e o cara com dezoito anos é
bem valente. Salientou sentirem herói que se porem uma capa sai voando. Ressaltou
preocupação a situação do desemprego. Disse achar que se a casa construísse em conjunto
uma solução alterando a idade. Ressaltou não impedir de aprovar após fazer uma emenda.
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Como não impedira a retirada do projeto e propor uma emenda muna comissão. Pontuou ser
necessário porem um freio. Disse andar de moto e sabe do perigo. Parabenizou o vereador
pelo projeto. A palavra da vereadora Carmem. Pontuou que o projeto não faltou nada.
Somente essa questão. Esclareceu ao vereador Elton que já consta no projeto a regularização
da qualificação. A palavra do vereador Antônio. Concluiu a fala dos pares. Ressaltou que
quem paga sempre à conta é o cidadão referente ao curso. Citou sobre a habilitação. Pontou
não ser necessário. Disse concordar com o pedido dos pares a retirada de pauta. Comentou
sobre a proteção do projeto para com os trabalhadores. A palavra do vereador Paulo
Mareio, Esclareceu para o vereador a retirada de pauta só tem autonomia o autor do projeto,
deixou a critério do vereador a decisão. A palavra do vereador Antônio. Salientou que os
fiquem a vontade que terá seu consentimento para retirada do projeto para que possam
pontuar algumas situações. A palavra da vereadora Carmem. Esclareceu para o vereador o
pedido em sua primeira fala pela retirada. Ressaltou sendo o único ter autonomia para
retirada. Pontuou seu posicionamento para analisar melhor o projeto. Que em breve possível
colocaria novamente o projeto em pauta. A palavra do vereador Antônio. Consentiu a
retirada do projeto em pauta para que seja discutida melhor a matéria, para fazerem ela de
forma que venha realmente sanar algumas duvidas dos colegas. O vereador solicitou ao
Presidente a retirada do projeto. A pedido do autor o Presidente retirou o projeto de lei n°.
novecentos e quarenta e dois de pauta. Projeto de Lei Ordinária n" 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 colocou o projeto de lei em primeira
discussão dos senhores vereadores. Expressou felicidade pela espera de dois anos pela
conquista. Comentou sobre o projeto e as dificuldades que os moradores tinham naquela
região. Pontuou a importância do senhor Paulista que não desistiu que acreditou naquele
Bairro. Ressaltou ter sido uma jornada muito longa em que ouve vários entendimentos
diferenciados. Destacou as dificuldades que tiveram inerentes na época. Pontuou projetos
prontos para serem investidos no Bairro. Pontuou o sofrimento dos moradores para fazerem
suas compras. Disse ser uma vitória muito grande de todos. Pediu apoio de todos os pares
para aprovação do projeto. A palavra do vereador Wellis. Disse ficar muito feliz com a
importância do projeto. Pediu a todos os vereadores para aprovação do projeto. Pontuou que o
poder publico criou o projeto o residencial, mas não se importou com a logística. Pontuou a
dificuldade dos moradores para locomover. Pontuou ter orgulho de ser vereador em poder
ajudar e colaborar essas comunidades que tanto precisam do poder publico. A palavra do
vereador Manoel. Ressaltou a importância do projeto. Comentou não ter como ter um bairro
daquele tamanho se não ter alguns comércios naquele bairro. Conclamou as pessoas que irão
instalar comercio nos bairros, que não esqueçam que o poder público esta concedendo o
direito de terem um comercio, mas esse direito não importa em suprimir o direito o sossego
publico que lá moram. Disse precisarem ter a consciência referente à son alto no domingo
como exemplo às duas da tarde incomoda e muito os vizinhos. Reafirmou o pedido para as
pessoas que irão instalar seus comércios que nunca esqueçam que lá e um bairro estritamente
residencial. Argumentou um cliente que chegar com o son alto precisa ser chamada atenção,
ser proibido pelo próprio comerciante independente e ter que chamar a fiscalização. Relatou a
suma participação direta de todos os moradores. A palavra do vereador Carlos Araújo.
Salientou satisfação de votar favorável o projeto. Almejou que venha melhorar a ajudar
necessidades dos moradores. Salientou terem a igualdade de todos os bairros. Parabenizou
pela iniciativa. A palavra da vereadora Ivanir. Salientou felicidade com o projeto
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Ressaltou a importância da instalação de uma farmácia. Ressaltou a dificuldade dos
moradores. Disse ser muito gratificando para o poder legislativo com o resultado do projeto.
Pontuou desde o ano passado vem lutando para obter esta conquista. Parabenizou a todos os
moradores. A palavra do vereador Paulo Mareio. Reconheceu a importância do projeto.
Disse que esteve à frente com alguns moradores lutando com o Prefeito Leonardo para que
viesse concretizar esse projeto. Pontuou sua preocupação maior que seria quanto à
denominação. Disse ter mudado aquela região para um outro tipo de zoneamento. Citou
outros loteamentos que também passaram usufruiu do mesmo direito. Argumentou que
derrepente venham ter alguns problemas Citou como exemplo a metalúrgica no Bairro São
Cristóvão que atrapalha o sossego dos moradores. Propôs fazerem algumas limitações na lei
referente à parte do zoneamento que fica impossibilitado. Afirmou ser favorável aprovação do
projeto. Concordou com a área comercial, mas que tem que fazer limitação na lei para não
atrapalhar o sossego dos moradores. Propôs ao colegas para que reveem as empresas as quais
são autorizadas a serem instaladas neste tipo de zoneamento no qual estão mudando agora.
Citou outros zoneamentos já definido no projeto. A palavra do vereador Neri. Disse ser
favorável ao projeto. Destacou ser uma luta dos parlamentares. Salientou ser um projeto do
executivo e não do poder legislativo. Agradeceu as empresas que serão instaladas, no qual irar
beneficiar todos do Gutterres e do Tuiuiú. Expressou felicidade pelo projeto. Afirmou ser
favorável á aprovação. A palavra do vereador Luís. Salientou preocupação ao sossego dos
moradores no qual na audiência publica foi tratado o assunto. Comentou sobre indicação de
sua autoria. Ressaltou a suma importância do projeto. Pontuou seu voto referente aos
ambulantes. Disse estar feliz para poder votar favorável ao projeto. A palavra do vereador
Antônio. Relatou para população a dificuldade dos moradores para fazerem suas compras.
Relatou ser uma lei que dar liberdade da livre concorrência. Pontuou seu posicionamento
referente ao bairro vizinho que não ficaram subordinados. Parabenizou o executivo pela
elaboração do projeto. Parabenizou o poder legislativo pela cobrança ao executivo e pela
conquista. Ninguém mais tendo feito o uso da palavra o Presidente colocou o projeto de lei
em processo de votação simples, resultando APROVADO pelos senhores vereadores.
Projeto de Lei Ordinária n° 954 de 2019 de autoria do vereador Valmislei Alves. Assunto:
Ementa: Dispõe sobre a redução da carga horária de servidor público municipal que possua
filho portador de necessidades especiais, no âmbito do município de Primavera do Leste
conforme especifiea. O Presidente colocou o projeto de lei em primeira discussão dos
senhores vereadores. A palavra do vereador Valmislei. Salientou da grandiosidade do
projeto em conceder o beneficio tão importante aos servidores quanto efetivos quanto
comissionados. Agradeceu à senhora Laura por ilumina-lo. Salientou a lei federal e estadual
que dava suporte, mas primavera não tinha essa regularização. Agradeceu o vereador Antônio
por ter sido relator do projeto. Pediu aos parlamentares aprovação do projeto por
unanimidade. Defendeu o projeto que beneficiara aos pais que necessita de ter essa jornada de
trabalho reduzida para poderem acompanhar seus filhos. A palavra do vereador Manoel.
Disse entender a situação das pessoas que estão nessa condição. Esclareceu seu voto separado
nas comissões. Citou os artigos do regimento interno do poder legislativo. Comentou sobre os
artigos. Pontuou seu posicionamento referente ao projeto. Posicionou-se do lado do poder
publico referindo a carga horária do poder legislativo. Pontuou que por este principio com
essa possibilidade iriam trabalhar quinze horas. Ressaltou entender a necessidade da pessoa e
que deve ser valorizada, mas entende que quinze horas semanais acaba carretando um eusto
de todo o restante da própria comunidade. Justificou para o vereador Valmislei seu voto
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contrario ao projeto. A palavra do vereador Antônio. Enalteceu a matéria. Destacou alguns
pontos e esclareceu seu parecer favorável a matéria. Pontuou seu posicionamento a
necessidades que as crianças necessitam da atenção especial e a falta de omissão do poder
publico. Comentou sobre a fala do vereador Manoel. Citou APAE como exemplo. Afirmou na
posição de legislador é favorável á matéria. A palavra da vareadora Carmem. Ressaltou a
importância do projeto. Disse ter acompanhado varias pessoas concernentes ao assunto.
Salientou a normatização do projeto na lei federal e estadual onde irar facilitar o direito
adquirido das famílias. Comentou sobre a dificuldade de entendimento dependendo do
jurídico. Citou alguns casos. Disse saber do desgaste e da importância da matéria. Agradeceu
o autor do projeto. Afirmou ser favorável aprovação do projeto. Ninguém mais tendo feito o
uso da palavra o Presidente colocou em segunda discussão dos senhores vereadores. A
palavra da vereadora Ivanir. Afirmou ser favorável por saber como é ter um filho
deficiente. Relatou a dificuldade dos pais ao saírem para trabalhar e deixar seu filho com uma
pessoa que não tem muita confiança. A palavra do vereador Paulo Mareio. Parabenizou o
vereador Valmislei pela propositura do projeto. Salientou ter muitos temas, ficam ociosos por
falta de iniciativas. Dirigiu-se ao vereador para que encaminhem o projeto para o executivo,
caso ele não vem concordar depois de aprovado que entra com ADIM revogando essa lei.
Relatou ao estarem amparado em âmbito federal e estadual estão apenas regulamentado que já
existe de direito. Afirmou ser favorável ao projeto. Ninguém mais tendo se manifestado o
Presidente colocou o projeto de lei em processo de votação simples, resultando APROVADO
com quatorze votos favoráveis, nenhuma abstenção, um voto contrario (Manoel) e uma
ausência (Paulo Donin). 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 colocou
o projeto de lei em primeira discussão dos senhores vereadores. A palavra da vereadora
Carmem. Esclareceu a criação do projeto justificando-o. Conclamou todos os pares para
aprovação do projeto. A palavra do vereador Luis. Ressaltou a importância do projeto.
Pontuou que seja aplicada também para outras demandas. Citou exemplos. Afirmou ser
favorável aprovação do projeto. Ninguém mais tendo se manifestado o Presidente colocou em
segunda discussão dos senhores vereadores. Ninguém tendo se manifestado novamente o
Presidente colocou o projeto de lei em processo de votação simples, resultando APROVADO
pelos senhores vereadores. Projeto de Lei Ordinária n° 969 de 2019 de autoria do Executivo
Municipal. Assunto: Referenda Adesão do Município de Primavera do Leste ao Consórcio
Público Intermunicipal de Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social dos
Municípios Mato-grossenses - CONSPREV e dá outras providências. O Presidente colocou o
projeto de lei em primeira discussão dos senhores vereadores. A palavra do vereador Luís.
Salientou ter sido relator da matéria. Ressaltou os trabalhos do senhor Ronas frente ao
IMPREV. Esclareceu que a matéria vai apenas adequar colocando primavera do leste assim
como outros municípios no programa. Afirmou ser favorável aprovação da matéria. A
palavra da vereadora Carmem. Relatou que esteve em reunião com relator o vereador
Juarez na comissão de economia, finanças juntamente com o Presidente Ronas e a gerente a
senhora Ivanice. Ressaltou que foram sanadas todas as duvidas. Esclareceu o fato que o
IMPREV que estaria terceirizando entregando toda sua responsabilidade para essa empresa
não é verdade. Esclareceu os trabalhos desenvolvidos quanto pelo Presidente quanto para com
a empresa. Disse acompanhar os trabalhos e sabem da seriedade de cada um. Ressaltou no
passado a dificuldade que teve e com a nova Presidente os problemas foram sanados. Afirmou
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votar com segurança aprovação do projeto. A palavra do vereador Juarez. Afirmou ser
favorável aprovação do projeto. Agradeceu o senhor Ronas pela reunião. Esclareceu para
população que não existe a privatização. Pediu aprovação dos nobres colegas. A palavra da
vereadora Edna. Salientou ter uma restrição muito grande quanto à terceirização. Disse ter
enviado o projeto aos sindicatos que representam os trabalhadores da prefeitura. Ressaltou
que tiveram reuniões com o senhor Ronas e tiveram todas suas duvidas sanadas. Afirmou
votar favorável. Ninguém mais tendo se manifestado o Presidente colocou em segimda
discussão dos senhores vereadores. Ninguém tendo se manifestado novamente o Presidente
colocou em processo de votação simples, resultando APROVADO pelos senhores
vereadores. Projeto de lei n°. 953 com Caráter de Urgência Especial de autoria do Executivo
Municipal. Assunto: Trata de aumento de vagas, criação e extinção de cargos do poder
executivo e dá outras providencias. O Presidente colocou em discussão dos senhores
vereadores. Ninguém tendo se manifestado o Presidente colocou em processo de votação
simples, resultando APROVADO com treze votos favoráveis, nenhuma abstenção, dois votos
contrario (Luis) e (Valmislei) e uma ausência (Paulo Donin). O Presidente encaminhou o
projeto de lei com caráter de urgência especial para as Comissões de Justiça e Redação e da
Comissão de Economia, Finanças e Orçamento para que de seu parecer no prazo regimental.
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 Paulo Mareio Castro e Silva. (03:23) Comentou sobre a
entrega das moções de aplausos na Assembléia Legislativa. Salientou um estudante no qual
foi homenageado morador do Vale Verde. Ressaltou o projeto desenvolvido pelo o senhor
Leandro. Parabenizou o senhor Leandro. Ressaltou a representação de seu trabalho nos Estado
Unido e convidou a todos para conhecerem o seu trabalho. Agradeceu o deputado Nininho por
reconhecer a importância do projeto. Disse ter encaminhado uma carta pelo reconheeimento
do belo trabalho do senhor Leandro. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra o Vereador
Valmislei Alves dos Santos. (3:49) Agradeceu os nobre colegas pela aprovação do projeto de
sua autoria. Salientou a importância do projeto e agradeceu os pais e as mães que
permaneceram ate o final. Comentou sobre seu discurso alguns dias atrás referente à vida.
Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra o Vereador Antônio Marcos Carvalho dos
Santos. (3:26) Comentou sobre abordagem de uma professora sobre o SINTEP. Pontuou
sobre a reunião nas Comissões no dia seguinte que discutem sobre o assunto. Enalteeeu o
evento realizado na cidade de Poxoreo em homenagem ao senhor Ailton Santos. Fez uma
previa sobre a pessoa e o trabalho desenvolvido pelo senhor Ailton. Comentou sobre os
prédios próprio da igreja Congregação Cristã no Brasil. Comentou sobre a fala da vereadora
Edna ao defender as crianças do trabalho infantil. Disse que trabalhou e continua trabalhando.
Disse que estar com a coluna doendo, mas que não foi causado quando criança e sim por ter
exagerado no final de semana. Disse não conhecer um país melhor depois que tirou o direito
da criança de trabalhar. Destacou seu posicionamento para com os dias de hoje. Ressaltou que
a realidade era outra. Defendeu as atividades escolares para as crianças. E questionou a
ideologia de gênero. Afirmou que o país será melhor se o pai poder deixar o filho trabalhar e
ensinar o mesmo ate mesmo trabalhando junto, para que cresça responsável. Reafirmou ser
favorável ao trabalho ao menor. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra a Vereadora
Carmen Betti Borges de Oliveira. (3:32) Agradeceu o gesto do vereador Antônio ao retirar o
projeto. Parabenizou toda equipe da festa do Serrado. Salientou que toda arrecadação fica para
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as escolas. Disse fazer parte do conselho da OAB que todo ano tem prestação de contas, que
esta festa é muito importante para eles. Disse ser favorável a educação e os professores tendo
seu total apoio. Salientou a importância do professor da edueação. Disse estar decepcionado
com o governador. Criticou questionando a situação da alta folha. Defendeu os direitos dos
edueadores e que corte na carne. Citou alguns cargos que podem ser cortados da folha.
Comentou sobre os cargos que são eedidos do estado. Afirmou ser favorável aos professores
da educação. Relatou sobre o trabalho infantil. Esclareceu o posicionamento da defesa ao
trabalho escravo infantil da vereadora Edna. Salientou os trabalhos normais do dia a dia da
família em que também teve essa experiência. Ressaltou felicidade por nunca ter esquecido do
seu primeiro salario. Defendeu que não devem deixar as crianças ociosas que tem que dar
responsabilidade. Agradeeeu e despediu-se. Usou a palavra a vereadora Edna Machnic.
(3:38) Parabenizou o Instituto federal do Mato Grosso de Primavera do Leste pela premiação
como um dos melhores Instituto federal. Disse que esteve presente no encerramento da Copa
Craque do Vôlei Feminino mirim, infantil e juvenil. Citou atletas de vários municípios e
estado. Comentou sobre a palestra Humaniza a AIDS e parabenizou as senhoras Maviane e
Lurdes pelo belo trabalho desenvolvido. Comentou sobre a festa do Serrado, parabenizou a
todos os trabalhadores da educação que participaram. Salientou sobre o Gesp no qual é um
evento grandioso em primavera. Agradeceu todos os trabalhadores da educação. Comentou
sobre o constelação da APAPE parabenizando o Presidente o senhor Jose Vila Verde pelo
evento. Relatou sobre a questão da criança fazendo uma previa leitura. Salientou que a criança
é responsabilidade de todos, do pai, mãe e de toda a sociedade. Relatou que toda criança
precisa de proteção de todos. Comentou sobre o trafico envolvendo erianças. Pontuou seu
questionamento contra os traficantes e citou um Italiano que foi preso com uma grande
quantidade de drogas. Disse que o combate tem que ser feito porque é eonsequêneia dos
pequenos. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra o Vereador Luís Pereira Costa. (3:44)
Lamentou a morte do pai do Diego Fortes. Comentou sobre o Decreto do govenador Mauro
Mendes. Citou exemplo ser a mesma luta que passaram com o Prefeito Leonardo. Comentou
ser uma luta bem parecida com a mesma situação com o mesmo problema que foi voto
vencido. Questionou o Prefeito por não atende-lo. Disse que estará indo a Cuiabá na quarta-
feira pontuou algumas pautas. Pontuou ter sido atendido uma indicação de sua autoria pelo
Prefeito. Ressaltou sobre a Vila Popular. Disse ser parceiro de todos. Defendeu a indicação de
sua autoria referente à praça na Vila Popular. Pontuou seu posicionamento. Comentou sobre a
situação do Jarudoro. Defendeu os moradores daquela comunidade. Questionou a deeisão da
justiça. Disse estar à disposição de todos. Agradeceu e despediu-se. Ninguém mais tendo feito
uso da palavra, o Presidente agradeceu a presença de todos, convidou a população para que
continuasse a prestigiar as Sessões e declarou, sob a proteção de Deus, encerrada esta Sessão
Ordinária. Lida e achada conforme, vai a presente Ata assinada por mim Llizama Marques,
que secretariei os trabalhos e pelo Presidente, Vereador Paulo Mareio Castro e Silva.

//Secretária^^^^^^^^,
Presidente:
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