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Ata n". 028/2019

Sessão Ordinária do dia 005 de Agosto de 2019

Aos cinco (05) dias do mês de Agosto 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 quinze (15) de Julho de
2019. Resultando APROVADA a dispensa da leitura da Ata, o Presidente colocou em
votação a Ata da Sessão Ordinária do dia quinze (15) de Julho 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:
O Presidente solicitou autorização do Plenário para inclusão na Pauta o Requerimento n°.
004 o Processo n". 076 de 2019 para leitura, discussão e Votação. De autoria do vereador
Juarez Faria e coautorias: Ivanir Viana e Neri Domingos. Assunto: Requer Audiência Publica
com o objetivo de debater com os Poderes Publicas Técnicas Instituições e com a saciedade
em geral o tema "Família como Vai e a sua". Que foi aprovado pelo plenário. Indicação n°.
392 de 2019 de autoria do vereador Paulo Márcio. Assunto: Construção de uma Praça
Pública no Bairro Buritis, no município de Primavera do Leste-MT. Indicação n" 410 de
2019 de autoria do vereador Wellis Marcos. Assunto: Construção de uma UBS no Bairro
Buritis IV no município de Primavera do Leste - MT. Indicação n" 411 de 2019 de autoria do
vereador Paulo Márcio. Assunto: Construção de uma Creche no Bairro Buritis IV no
município de Primavera do Leste - MT. Indicação n" 426 de 2019 de autoria da vereadora
Ivanir Viana. Assunto: Respaldados nas disposições do Regimento Interno desta Augusta
Câmara Municipal, venho pelo presente, solicitar que seja endereçada expediente Indicatório
ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, com cópia ao CMTU (Coordenadoria Municipal de
Transporte Urbano), mostrando aos mesmos, a necessidade de colocar "devida sinalização de
advertência no quebra - molas localizado na Avenida Santo Antônio - Parque Eldorado em
frente o bar Loira Driks". Indicação n" 427 de 2019 de autoria da vereadora Ivanir Viana e
coautorias: Carmem Betti e Edna Mahnic. 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 Secretaria Municipal de
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Assistência Social, mostrando aos mesmos, "que seja criado o Programa NAFAVAD. Moção
de Aplausos n" 024 de 2019 de autoria da vereadora Ivanir Viana e coautorias: Carmem
Betti, Juarez da Loretta, Luís Costa, Neri Gaiteiro e Paulo Márcio. Assunto: "Moção de
Aplausos, para o Professor Ricardo Royes dos Santos Moura e as atletas: Ana Carolina
Rosseto Pérola e Ana Vitória Ávila Vian". Moção de Aplausos n° 025 de 2019 de autoria da
vereadora Ivanir Viana e coautorias: Juarez da Loretta e Neri Gaiteiro. Assunto: Moção de
Aplauso para os policiais Militares do 11° Comando Regional de Primavera do Leste - MT:
Adão Cleverson Amorim Pereira, Alquimino Modesto da Silva Filho, Cleomar de Oliveira
Ribas, Daniel da Silva Alves, Delcides Raimundo de Sousa Neto, Denis Coleti Barbosa,
Eduardo Konisk, Elessandro dos Santos Morais Eigon Lincoln de Lima, Everton Mariano
Moreira, Gustavo Doda Gonçalves, Hemani Alves dos Santos Júnior, Jorge de Freitas Júnior,
kaique Luís Xavier da Silva, Pâmela Cristieli Silva Lopes Reginaldo Balieiro Bonadio,
Reginaldo Pereira Tavares, Roniere Andrade Marinho, Tbássio Matbeus Fernandes Alves e
Victor Ramos de Castro. Veto n° 001 de 2019 de autoria do Executivo Municipal. Assunto:
Veto Integral do Executivo Municipal ao Projeto de Lei 954 que Dispõe sobre redução da
carga horária de servidor público municipal que possua filho portador de necessidades
especiais, no âmbito do Município de Primavera do Leste conforme espeeifica. De autoria do
vereador Valmislei Alves dos Santos. 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 Juarez
Faria Barbosa. (18:10) O vereador deu boa noite a todos, cumprimentou os colegas
vereadores, as autoridades presentes e o público em geral. Pediu para todos os colegas para
que participem no próximo sábado da Serata Italiana. Salientou a importância do projeto para
com o Hospital do Câncer. Pediu apoio de todo. Agradeceu os colegas pela aprovação do
projeto da inclusão na Pauta. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra o Vereador Luís
Pereira Costa. (21:14) O vereador deu boa noite a todos, cumprimentou os colegas
vereadores, as autoridades presentes e o público em geral. Cumprimentou as mães Rosalina e
Lúcia que se fez presente no plenário. Comentou sobre os pedidos das mães o fim da greve.
Defendeu o fim da greve e que esta a disposição de todos. Fez alguns destaques de
fiscalização no período do recesso. Comentou ter recebido em seu gabinete o valor de uma
centrifuga. Disse ter pedido explicação para o Executivo por ter pagado um valor tão caro
para consertar uma centrifuga. Pontuou o valor de seis mil e novecentos e oitenta e cinto reais
para o conserto. E que ligou para um representante de vendas de produtos hospitalares,
passando as mesmas especificações onde custa o valor de mil e oitocentos reais. Indagou o
valor absurdo. Questionou não ter recebido a resposta do pedido das peças que foram
utilizadas na centrifuga a mais de uma semana, e que estará no aguardo. Demostrou em
tribuna o manual das peças da centrifuga. Citou a troca de algumas peças a serem trocadas
pela empresa autorizada em um orçamento realizado pelo legislador. Pediu respeito
pontuando uma CPI. Disse que quer ver os outros orçamentos que foram feitos. Pontuou o
posicionamento do Prefeito a sua pessoa. Comentou sobre o pregão de dois mil e cinco,
dirigindo-se ao líder do Prefeito. Citou alguns outros exemplos indagando. Pediu explicação
para o povo. Salientou que se a casa tiver coragem de abrir um processo de investigação deste
pregão encontrara muito mais. Disse que fara uma matéria onde ira postar as notas dos
orçamentos e da autorizada do mato grosso e outro. Comentou sobre a CPI da City Bus.
Salientou reeeber ameaça de morte referente à licitação. Disse não ter medo e que se for
preciso fara a denúncia no ministério publico e não vão conseguir o calar. Agradeceu e

Av. Primavera, n° 300, Bairro Primavera II - CEP 78.850-000 2
Primavera do Leste - Mato Grosso - Tel. (66) 3498-3590 - www. camarapva. com. br



fàiiira Municipal fe Primaícra do teto ■ MT

FLS. Rubrica

-é-

CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

despediu-se. Usou a palavra o Vereador Manoel Mazzutti Neto. (33:00) O vereador deu
boa noite a todos, cumprimentou os colegas vereadores, as autoridades presentes e o público
em geral. Fez uma homenagem ao seu irmão Jose Fernando pelo seu aniversário. Parabenizou
a jogadora Ana Satila pelas conquistas. Agradeceu a presença dos homenageados pelo
recebimento da Moção de Aplausos. Fez uma previa ressalva dos trabalhos realizados pelos
homenageados. Destacou reconhecimento pelos trabalhos prestados em prol do município.
Parabenizou todos os homenageados. Parabenizou o senhor Wilma pela Eleição no Vale
Verde. Almejou sucesso no decorrer de sua gestão e que o poder legislativo esta a disposição.
Dirigiu-se ao vereador Luís Costa que deve fazer fiscalização mesmo. Disse entender a
posição do vereador. Pontuou seu posicionamento referente o caso do remédio vencido.
Comentou sobre uma postagem do vereador no grupo do O Diário. Questionou o
posicionamento do vereador com os colegas. Discursou sobre sua ida a capital na semana
passada no gabinete do deputado estadual Thiago Silva. Dirigiu-se sua fala a vereadora Edna
referente à greve dos professores. Disse entender os direitos dos professores, mas que nesse
cabo de guerra só a um perdedor, é o Aluno. Salientou um acordo entre o sindicato e o
governo. Destacou os prejuízos que os alunos terão no Enen e na Faculdade. Ressaltou seu
posicionamento com a criação da lei sendo meramente politica. Pontuou sobre o juramento do
professor. Pediu na pessoa da vereadora Edna que transmita ao sindicato a indignação que
exista na sociedade e a necessidade dos alunos de voltarem às aulas. Destacou a falta de
humildade. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra o Vereador Neri Domingos de Souza.
(45:14) O vereador deu boa noite a todos, cumprimentou os eolegas vereadores, as
autoridades presentes e o público em geral. Registrou sua ausência na semana passada
referente à largada da Pedra Fundamental no posto de Saúde no Bairro Gutterres. Salientou a
importância para os Bairros Arara Azul, Arara Vermelha, Tuiuiú e os demais pertencentes aos
Bairros. Convidou a todos para a noite Serata Italiana no próximo sábado no salão Paroquial.
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.
(46:52) O vereador deu boa noite a todos, cumprimentou os colegas vereadores, as
autoridades presentes e o público em geral. Parabenizou o senhor Wilma pela vitória no Vale
Verde. Cumprimentou os demais colegas e moradores da BR- 070 que se fez presente.
Comentou e parabenizou os envolvidos pela a implantação do projeto Divan. Comentou sobre
a importância dos trabalhos da senhora Barbara sobre o plano da mobilidade urbana. Disse
que esteve em visita na FS Bioenergia juntamente, com alguns empresários e Prefeito da
cidade, para darem mais um passo na concretização do grande empreendimento que vira para
primavera do leste. Salientou a importância da visita e pela satisfação dos empreendedores.
Disse que o poder legislativo e executivo estar para contribuir independente de gestão e sua
principal função é buscar união para que primavera seja sempre o foco principal em qualquer
demanda. Defendeu sua indicação. Fez um pedido ao executivo municipal que encaminhe se
possível novamente o projeto do aluguel social dos moradores da BR-070. Parabenizou os
trabalhos da senhora Net. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra o Vereador Valmislei
Alves dos Santos. (51:53) O vereador deu boa noite a todos, cumprimentou os colegas
vereadores, as autoridades presentes e o público em geral. Parabenizou o senhor Wilma e
Eliseu pela vitória. Cumprimentou o senhor Crocodilo e os demais que se fez presente.
Comentou sobre o recesso. Disse ter andado pela cidade neste período. Agradeceu o Prefeito
por atender aos pedidos da população. Pontuou as obras realizadas na cidade e nos Bairros.
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Disse entender na gestão publica é um pouco demorado algumas coisas, por ser burocrática, a
cidade tinha algumas certidões que impedia receber emenda parlamentar foi sanado. Pontuou
algumas obras em andamentos outras já foram lançadas. Parabenizou o secretario Henrique
Gatto e Laura Kelly pelos trabalhos realizados. Pontuou que na gestão publica não existe
milagre, nada acontece do dia para noite, existe um tempo ate que as coisas possam se
engrenar e que as coisas estão bem encaminhadas se encaminhando. Comentou sobre a
Mobilidade Urbana. Pontuou o crescimento da cidade. Salientou a importância da
participação da população nas Audiências Publicas. Comentou sobre a participação de duas
reuniões com a empresa que esta sendo responsável por fazer o estudo em primavera do leste.
Citou ter vários números e dados em relação ao tema. Informou os pontos para mais
informações. Pontuou ter feito um curso de capacitação junto com os agentes de transito,
fiscais e de engenharia. Salientou a importância do curso e os resultados obtidos. Expressou
felicidade com o resultado que primavera esta sendo encaminhado. Agradeceu e despediu-se.
Usou a palavra o Vereador Antônio Marcos Carvalho dos Santos (59:15) O vereador deu
boa noite a todos, cumprimentou os colegas vereadores, as autoridades presentes e o público
em geral. Parabenizou o senhor Wilma pela vitória da eleição. Cumprimentou os demais
presentes. Discursou sobre a presença em seu gabinete os ex-moradores da BR-070. Afirmou
que seu gabinete e casa esta a disposição de todos. Pontuou alguns números em tribuna.
Discursou sobre a rotatória que da acesso a saída para Paranatinga, e parabenizou os
construtores da obra. Pediu para o líder do Prefeito para darem uma atenção especial nas
rotatórias, que liga a avenida Florianópolis e que liga na saída da rua tamboril do bairro Santa
Clara. Pontuou a iminência que pode vir ser ocasionada no futuro. Reafirmou o pedido ao
líder do Prefeito para que leve ate o Prefeito. Parabenizou Primavera do Leste por receber
esse beneficio. Discursou sobre o questionamento do vereador Luís Costa. Pontuou seu
posicionamento referindo sobre a propagação em rede social. Disse ser parceiro em apurar
qualquer fato. Discursou sobre os empresários na BR-070. Defendeu o trabalhador e
questionou o custo de vida no município ser um absurdo. Pediu respeito da sociedade e do
Executivo dessas pessoas. Questionou a demora das construções das obras. Pontuou sobre a
economia entre municípios. Pediu que a casa chame a secretaria Mareia Rodini para dar
explicação que caminhos será tomados. Defendeu a igualdade social de todos. Pediu
explicação sobre os pagamentos dos alugueis social. Questionou as formas que são pagas!
Reafirmou que seu gabinete esta disposição e que estarão falando com a secretaria e o
Prefeito. Mandou um recado para os coleguinhas. Disse que estarão de olho. Agradeceu e
despediu-se. Usou a palavra o Vereador Carlos Araújo. (01:11) O vereador deu boa noite a
todos, cumprimentou os colegas vereadores, as autoridades presentes e o público em geral.
Parabenizou o senhor Wilma pela vitória e os demais presentes. Disse que esteve no dia trinta
de julho no lançamento do inicio da construção da obra da unidade básica de saúde, no bairro
Guterres. Discursou sobre a importância da obra. Pontuou ser uma parceira da Prefeitura com
o ministério publico. E que esteve no dia dezenove na entrega das ambulâncias adquiridas
com recursos próprios do município com parceria com a empresa Cargil. Disse ser
sindicalista, mas que é parceiro do companheiro Luís Costa. Defendeu os direitos dos
professores e dos alunos. E que também é parceiro com a fala do vereador Antônio Marcos
em defesa das pessoas da BR-070. Disse que esteve em reunião na CBL. Discursou que ivM>
primavera do leste esta em primeiro lugar em áreas de irrigação no mato grosso. E segundo
lugar no centro oeste tendo trinta mil hectares de área irrigada. Ressaltou um lugar para
colocar os produtos. Disse que através dos estudos pesquisas que estão sendo feito em
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primavera do leste para atrair mais empresas vai melhorar mais ainda a vida de todos os
produtores. Agradeeeu e despediu-se. Usou a palavra o Vereador Carlos Venâncio dos
Santos. (01:20) O vereador deu boa noite a todos, cumprimentou os colegas vereadores, as
autoridades presentes e o público em geral. Parabenizou o senhor Wilma pela vitória e os
demais colegas. Discursou em defesa desde dois mil e dezessete, juntamente com os
vereadores Valmislei e Luís Costa, referente ao transito de primavera do leste. Pontuou alguns
pontos sobre o transito e quantidade de veículos. E que passou para os colegas e cidadão todo
o trabalho já realizado na área que tange a empresa Casini do plano de mobilidade urbana.
Informou para a população que tiver interesse sobre o andamento dos trabalhos que procure o
Tbiago na CMTU ou na Câmara Municipal que estarão à disposição de todos. Pontuou a fala
do vereador Valmislei em tribuna. Disse que ate o dia vinte de agosto e setembro já se inicia
um trabalho na área central e na área de sinalização como logo após também os bairros.
Relatou alguns pontos sobre os estacionamentos nas áreas empresariais. Citou um exemplo da
empresa Girafa localizada na rua piraeicaba com a São João a falta de estacionamentos para
os clientes. Comentou tudo deve ser analisado antes para a segurança das pessoas e manter o
comercio. Citou mudanças de vias pontuando as faixas de pedestres. Afirmou com exemplos
que os comércios não perderam seus clientes. Defendeu a segurança dos pedestres. A parte
do vereador Elton. Disse concordar com a fala do vereador. Disse que chega de puxadinbo e
que o transito esta sendo feito por pessoas competentes as quais receberam para fazer o
projeto. Disse que não adianta o poder legislativo fazerem emendas abrir como foi falado no
enxadão para beneficiar A, B ou C. Disse acreditar que a segurança vem em primeiro lugar e
que o primeiro passo que deve ser feito naquela condição é a construção de uma passarela
elevada, em um ou dois espaço da avenida, para resolver de fato atravessai da BR-070.
Pontuou seu posicionamento sobre as aberturas das vias. Disse que devem ter muito cuidado
quando são procurados no poder legislativo para interferir em algumas situações. Discursou
trabalharem com responsabilidade e com seriedade, pôs as pessoas que fizeram o projeto tem
conhecimento melhor que os parlamentares. Retomou a palavra o vereador Carlos
Venâncio. Agradeeeu o vereador Elton pela fala. Articulou que a população primaverense já
paga o preço de se modificaram um projeto que um engenheiro fez todo um estudo para que
aquela via fosse daquele jeito. Citou como exemplo a divisão da cidade como veem boje.
Comentou que foi mudança de projeto. Disse não poderem deixar de fugir o projeto do
engenheiro pela segurança da população. Disse defender oque é certo principalmente se for
pela segurança de todos. Argumento sobre avenida do canteiro central que fosse aberta para
que o comerciante tivesse acesso ao seu comercio. Disse pensar o contrario esclarecendo seu
posicionamento. Defendeu a criação da secretaria Mobilidade Urbana. Comentou que no final
do mês de agosto ao inicio do mês de setembro terá a audiência publica da mobilidade urbana
e pediu a participação de todos. Deixou um recado para todas as empresas que não
participaram das reuniões convocadas pela empresa de mobilidade urbana não saber o motivo
ao negar dados para a empresa. Citou algumas empresas. Que por favor, que forneçam os
dados que estão pedindo pôs, é muito importante para a população. Agradeceu e despediu-se.
Usou a palavra a Vereadora Carmen Betti Borges de Oliveira. (01:31) A vereadora deu
boa noite a todos, cumprimentou os colegas vereadores, as autoridades presentes e o público
em geral. Discursou sobre a questão dos morados da BR-070. Esclareceu a quantidade e os
direitos dos moradores contemplados com as casas. Discursou sobre o acordo com a
defensoria publica juntamente com a secretaria e que as famílias contempladas podem ficar
tranqüilas que irão receber o aluguel social. Afirmou à licitude do acordo proposto as
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famílias. A parte do vereador Antônio Marcos. Disse reconhecer a luta da vereadora pela
conquista. Pontuou preocupação sobre o acordo. Ressaltou alguns questionamentos
pontuando seu posicionamento. Informou que falou com o líder do Prefeito ao falar com o
Prefeito esta firmando juntamente com a casa em esta se estendendo o prazo caso não saia a
casa. Retomou a parte a vereadora Carmem. Esclarecendo para o vereador que existe uma
lei aprovado pelo legislativo onde tem um artigo que fala que da autonomia e legalidade para
a prefeitura. E disse concordar com a fala do vereador. A parte do vereador Manoel.
Pontuou o grande problema existente. Ressaltou o compromisso da casa e do executivo.
Afirmou que o aluguel social será mantido. Esclareceu para aqueles que não têm o direito.
Retomou a palavra a vereadora Carmem. Agradeceu a fala do vereador Manoel. Ressaltou
a licitude do acordo e que o defensor publico doutor Nelson esta a disposição dos moradores.
Esclareceu e disse entender o critério de avaliação e que os parlamentares não tem autonomia.
Defendeu as famílias que se sentirão lesadas e pediu que procurem o poder legislativo para
marcarem uma reunião com o Prefeito e o Defensor Publico. Pôs-se a disposição de todos.
Afirmou ser de comum acordo com os demais colegas referente à desigualdade. Comentou
sobre a nova edição do projeto DIVAN. Pontuou o significado da palavra. Comentou sobre
audiência publica na sala da mulher no mês de março. Agradeceu a tenente Coronel Franciani
por atender prontamente esse pedido, trabalhando de uma forma bem ágil para que voltasse o
projeto. Almejou sucesso em prol as mulheres. Disse que teve a honra ao conhecer o ministro
da saúde Luís Henrique na cidade de Rondonópolis na Santa Casa. Comentou sobre a
importância de todas as áreas da saúde. Ressaltou que primavera do leste tem sofrido
exemplificou a Neo Natal. Disse entenderem a importância da saúde publica no município.
Expressou felicidade com apoio do ministro em prol a saúde do município. Enalteceu o
trabalho da secretaria da saúde juntamente com o Executivo a nova UBS no bairro Guterres.
Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra a Vereadora Edna Machnic. (01:43) A vereadora
deu boa noite a todos, cumprimentou os colegas vereadores, as autoridades presentes e o
público em geral. Disse ter participado na atividade do Sebrae e da secretaria de
Desenvolvimento Econômico de primavera. Discorreu sobre o assunto destacado. Discursou
sobre os trabalhos do palestrante do senhor Augusto em primavera. Citou os dez pontos mais
fortes e dez pontos mais fracos em primavera relacionados pelo palestrante. Pontuou as
dificuldades das rotatividades dos trabalhadores e da população. Salientou que estas pesquisas
foram feita através de grupos e seu resultado será entregue no mês de outubro para o Prefeito.
Discursou sobre a entrega da Moção de Aplausos a equipe de Florestamento. Discursou sobre
a paralização e sobre a educação. Pontuou o posicionamento do governo. Citou a lei
quinhentos e dez de dois mil e treze. Pontuou as obras inacabadas das escolas no mimicípio.
Defendeu a qualidade de ensino na rede educacional. Ressaltou o quanto a paralização trás
prejuízos aos professores e alunos. Parabenizou os pais e alunos ao reivindicar seus direitos.
Disse que os parlamentares tem que cobrar seus representantes. Porque os seus estão em
reunião com o governador e cobrando e que o faça esse atendimento. Ressaltou que o
governador esta irredutível, não apresenta nenhuma proposta. Salientou apoio e união dos pais
e alunos. Almejou que a greve acabe o mais rápido possível. Disse que primavera do leste deu
reajuste para seus trabalhadores. Questionou o estado de mato grosso que mais cresce no
brasil e não tem condições. Questionou o posicionamento da justiça ao cobrar os
trabalhadores ao invés de cobrar o governador. Salientou que o governo faça uma proposta no
mandato dele e não em dois mil e vinte e três. Reforçou o pedido aos pais, alunos e sociedade
que cobrem, cobrem o governador pôs a educação é à base de tudo. E cobrarem também os
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professores em sala de aula e pelo bem estar das escolas. Agradeceu e despediu-se. Usou a
palavra o Vereador Elton Baraldi. (01:55) O vereador deu boa noite a todos, cumprimentou
os colegas vereadores, as autoridades presentes e o público em geral. Disse que esteve no
interior verificando as estradas nas regiões. Discorreu sobre a situação das pontes dirigindo-se
aos vereadores Manoel e Antônio. Salientou que encontrem uma solução o mais rápido
possível pôs esta custando muito caro para o município. Parabenizou o secretario Henrique
por atender ao pedido. Disse saber da necessidade a qual o município depende exclusivamente
hoje do agronegócio o qual fomenta toda a cadeia do município. Disse concordar com a fala
do vereador Antônio, referentes às obras perto da sua residência. Disse ter sido cobrado por
uma senhora e que o vereador esta afrente tem um conhecimento mais amplo sobre a
legalização fundiária do Bairro. A parte do vereador Antônio. Esclareceu sobre a
documentação de regularização. Parabenizou o Prefeito ao antecipar as situações. Discorreu
sobre a área da frente que o entendimento é que o investimento que foi feito através do DNIT
buscando recursos pelo município. Propôs para os colegas fazer uma indicação para atender o
povo daquela região. Destacou que a entrada da cidade ficara muito mais bela. Retomou a
fala o vereador Elton. Discorreu sobre uma construção da praça no local sugerida pelo
vereador. Deu autonomia ao vereador que faça uma indicação que assinara juntos. Disse ser
necessário por segurança, que sejam construídas duas passarelas para estar ligando o grande
fluxo de pedestre do acesso que esta sendo fechada a avenida belo horizonte. Destacou o
planejamento da obra feita pelo engenheiro e que não podem errar novamente. A parte do
vereador Manoel. Discorreu sobre a obra que divide primavera. Pontuou seu posicionamento
referente às obras. Ressaltou que precisam fazer que o município crie duas grandes avenidas.
Defendeu a igualdade entre as pessoas. Retomou a palavra o vereador Elton. Disse ter
certeza que através do trevo da BR-070 ate o distrito Jose de Alencar a partir do ano que vem
os valores dos imóveis será muito superior aos imóveis que tem hoje construído do posto
barril ate a construmotta. Devido à separação da cidade. Parabenizou e disse não poderem
interferir e sim ajudar e cobrar. Defendeu a criação das passarelas de travessias. Deixou sua
opinião referente à greve, ressaltando respeito á vereadora Edna. Defendeu o posicionamento
do governador. A parte do vereador Manoel. Dirigiu-se a colega Edna, referindo sobre sua
fala em tribuna. Discorreu sobre a obra do colégio Sebastião Patrício que esta há cinco anos
ou mais sem previsão de terminar. Fez questionamentos. Indagou o posicionamento da
vereadora referente ao aumento de salario com as condições que estão. Relatou que o governo
do estado não terminara as obras dos prédios. Destacou preocupação com a perca do ano
letivo. Retomou a palavra o vereador Elton. Concordou com a fala do vereador Manoel.
Complementou a fala dos alugueis discutida em tribuna pelos demais colegas. Disse confiar
na palavra do Prefeito. Parabenizou a ação da secretaria de Assistência Social. Agradeceu e
despediu-se. Usou a palavra a Vereadora Ivanir Maria Gnoatto Viana. (02:07) O vereador
deu boa noite a todos, cumprimentou os colegas vereadores, as autoridades presentes e o
público em geral. Agradeceu a Deus pelos trabalhos desenvolvidos nesse semestre que se
passou. Cumprimentou todos os funcionários da casa. Dirigiu-se a senhora Net que sempre
passa no Bairro Castelândia no qual admira os trabalhos dos moradores. Agradeceu o
Presidente e parabenizou o coordenador da cadeia publica de primavera do leste o senhor
Valteir e todos os reeducando que executaram a pintura da escola Getúlio Vargas. Pediu a
toda população de primavera do leste que comprem os ingressos da Serata Italiana. Esclareceu
o direcionamento da arrecadação. Agradeceu os secretários de obras Valmir e Henrique Gatto
por atendê-los rápido referente degradação da escola Sebastião Patrício. Parabenizou o senhor
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Wilma pela vitória. Defendeu suas indicações. 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 equipe Florestal do Meio Ambiente. Nada mais
a ser deliberado o Presidente passou à Ordem do Dia. Moção de Aplausos n" 024 de 2019
de autoria da vereadora Ivanir Viana e coautorias: Carmem Betti, Juarez da Loretta, Luís
Costa, Neri Gaiteiro e Paulo Márcio. Assunto: "Moção de Aplausos, para o Professor Ricardo
Royes dos Santos Moura e as atletas: Ana Carolina Rosseto Pérola e Ana Vitória Ávila Vian".
O Presidente encaminhou a moção de aplausos para a Comissão de Justiça e Redação para
que dê seu parecer no prazo regimental. Moção de Aplausos n" 025 de 2019 de autoria da
vereadora Ivanir Viana e coautorias: Juarez da Loretta e Neri Gaiteiro. Assunto: Moção de
Aplauso para os policiais Militares do IN Comando Regional de Primavera do Leste - MT:
Adão Cleverson Amorim Pereira, Alquimino Modesto da Silva Filho, Cleomar de Oliveira
Rihas, Daniel da Silva Alves, Delcides Raimundo de Sousa Neto, Denis Coleti Barbosa,
Eduardo Konisk, Llessandro dos Santos Morais Ligon Lincoln de Lima, Lverton Mariano
Moreira, Gustavo Doda Gonçalves, Hemani Alves dos Santos Júnior, Jorge de Freitas Júnior,
kaique Luís Xavier da Silva, Pâmela Cristieli Silva Lopes Reginaldo Balieiro Bonadio,
Reginaldo Pereira Tavares, Roniere Andrade Marinho, Thássio Matheus Fernandes Alves e
Victor Ramos de Castro. O Presidente encaminhou a moção de aplausos para Comissão de
Justiça e Redação para que dê seu parecer no prazo regimental. Veto n° 001 de 2019 de
autoria do Executivo Municipal. Assunto: Veto Integral do Executivo Municipal ao Projeto
de Lei n". 954 de 2019 que Dispõe sohre redução da carga horária de servidor público
municipal que possua filho portador de necessidades especiais, no âmhito do Município de
Primavera do Leste conforme especifica. De autoria do vereador Valmislei Alves dos Santos.
O Presidente encaminhou o projeto de lei para a Comissão de Justiça e Redação para que de
seu parecer no prazo regimental. Requerimento n". 004 o Processo n", 076 de 2019 para
leitura, discussão e Votação. De autoria do vereador Juarez Faria e coautorias: Ivanir Viana e
Neri Domingos. Assunto: Requer Audiência Publica com o objetivo de debater com os
Poderes Publicas Técnicas Instituições e com a saciedade em geral o tema "Família como Vai
e a sua". Que foi aprovado pelo plenário. O Presidente colocou o requerimento para discussão
dos senhores vereadores. A palavra do vereador Juarez. Discursou sohre a reunião no poder
legislativo com o mistério publico a doutora Nayara juntamente com a policia militar. Relatou
que se a família vai bem a sociedade vai bem ou se a família vai mal a saciedade também vai
mal. Pediu apoio dos colegas para realização da Audiência por ser de suma importância. A
palavra da vereadora Carmem. Relatou não ser coautora, mas que esta participando das
reuniões por lhe chamar muito atenção. Discorreu sobre o bem estar da família da sociedade.
Disse ser um momento propício e que podem contar com seu apoio para realização da
Audiência Publica. Disse que através da Audiência Publica terão muitas propostas para o
legislativo estarem trabalhando em prol da família primaverense. Ninguém mais tendo feito o
uso da palavra o Presidente colocou o requerimento n°. 004 em processo de votação simples,
resultando APROVADO pelos senhores vereadores. Nada mais havendo a ser deliberado na
Ordem do Dia o Presidente passou ao Segundo Expediente e solicitou ao Primeiro
Secretário, Vereador Wellis Marcos Rosa Campos, que fizesse a chamada dos senhores
vereadores inscritos para uso da palavra. Assim procedeu-se. Usou a palavra o Vereador
Juarez Faria Barbosa. (2:20) Ressaltou que esteve na cidade de Rondonópolis onde
acompanhou os trabalhos do ministro da saúde. Discorreu a volta do funcionamento da casa
de Misericórdia de Cuiabá. Disse ter vistoriado juntamente com o deputado Wellington
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Fagundes e os demais vereadores a obra da BR-070. Expressou felicidade com os resultados
das obras. Parabenizou a empresa pela as obras. Pediu que seja resolvido as situações das
travessias. Disse ter conversado com o engenheiro a possibilidade criar uma travessia para
pedestre e ciclista para chegarem ao centro da cidade ou voltando para o Bairro Castelândia.
Pediu informação sobre o termo assinado pelo Prefeito e o secretario da educação em Cuiabá
a respeito da escola técnica. Disse que irar se informar quando ira começar a obra. Discorreu a
importância dessa matéria para o município. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra o
Vereador Luís Pereira Costa. (2:24) Cumprimentou os parlamentares e publico presente.
Discorreu sobre o veto do projeto de autoria do vereador Valmislei. Dirigiu-se ao Presidente
que esteve com as famílias da BR-070, no se deslocou ate a secretaria de assistência social no
qual a Dona Jessica afirmou que terá a reunião do conselho nos próximos dias no qual faz
parte. Concordou a fala do vereador Antônio. Defendeu o programa tocado pelo município de
dar a opção do conselho de poder analisar os beneficiários do programa. Discorreu relatos de
pais que não conseguem trazer os filhos para estudar na escola Mauro Wais. Disse ter certeza
que o Prefeito ira honrar com o seu compromisso. E que estão atentos, e que estão do lado do
povo. Disse achar bonita ação de vocês em querer lutar por aqueles que não têm condições.
Almejou que na próxima reunião do conselho esteja o nome de todos. Defendeu o direito de
todos e que podem contar com o seu gabinete e com toda a casa. Parabenizou o Executivo
pelas obras juntamente com o ministério publico e parlamentares pelas obras no bairro
Guterres. Justificou sua falta no dia do lançamento da obra. Trouxe um abraço para os
parlamentares do Presidente da Câmara de Maringá senhor Marcos e do Prefeito Lices Maia.
Salientou a pedido do servidor Piter ao trazer algumas idéias do sistema da Câmara. Discorreu
sobre os benefícios do sistema e economia. Disse que trouxe o projeto de lei para que o
Presidente analise e que seja implantado na casa. Disse que o secretaria de mobilidade urbana
virar visitar o município. Ressaltou estar à disposição de todos para que juntos possam votar
em terem uma cidade mais justa e igualitária para todos. Agradeceu e despediu-se. Usou a
palavra o Vereador Manoel Mazzutti Neto. (2:30) Agradeceu pela confiada dos pares do
seu partido (PMDB) e demais pares que se fizeram presente na convenção do partido. Disse
não ser um nome de um partido que diz da seriedade de um politico, são as atitudes de um
politico que fala por ele mesmo. Defendeu a classe partidária. Relatou que o país precisa de
policia de policia batendo na classe política. Disse precisarem coibir e não votarem nesses
tipos de gente. Afirmou que politico não se toma ladrão é o ladrão que se elege politico. Pediu
atenção quando for votar e escolher seu candidato. Reiterou o convite da vereadora Ivanir.
Salientou a importância da participação da população na Serata Italiana no próximo sábado.
Salientou experiência com emoção de seus pais ter sido vitima do câncer. Pediu colaboração
de todos. Agradeceu a receptividade do gabinete do deputado Thiago Silva. Parabenizou pela
representação de primavera do leste. Proferiu ser uma pena os candidatos à eleição os
vereadores Valmislei e Luís Costa não terem sido eleito. Afirmou que o gabinete do deputado
estará aberto para todos os parlamentares. Discursou sobre as situações dos moradores da BR-
070. Dirigiu-se aos moradores para que não acreditem em pessoas que batem a suas portas
com promessas políticas. Fez uma previa leitura de uma postagem na rede social do senhor
Helton em tribuna. Esclareceu para o senhor Flelton os trabalhos prestados pelo Legislativo.
Afirmou que enquanto não sair às casas o aluguel social esta garantido. Porque a casa não ira
aceitar que fiquem desamparados. Disse entender as dificuldades de cada um. Reforçou o
pedido que não acreditem em falsos profetas. Frisou que não existe milagre existe trabalho.
No qual a casa tem trabalhado sim. E que o poder legislativo esta em prol a causa. Agradeceu
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e despediu-se. Usou a palavra o Vereador Valmislei Alves dos Santos. (2:37) Discursou
sobre o projeto de lei de sua autoria. Disse para os pais que independentemente do projeto ter
sido vetado pelo Prefeito. Fez uma reunião com o Prefeito no qual ele explicou o motivo do
veto e se propôs redigir o projeto juntamente com o jurídico. Parabenizou os colegas pelo
apoio. Esclareceu que não é necessidade de derrubar o veto, porque o Prefeito garantiu que o
projeto será enviado e que todos podem ficar tranqüilos. Agradeceu c dcspcdiu-sc. Usou a
palavra o Vereador Antônio Marcos Carvalho dos Santos. (2:38) Parabenizou os
homenageados. Discursou sobre a fala do vereador Juarez, referente à Audiência Publica.
Ressaltou não ter magica, mas a maior força que tem todo esse procedimento é a união de
todos. Deu a idéia de que se formem um grupo. Ressaltou parceria com o legislativo para
ajudarem a identificar pessoas que não tem necessidades. Comprometeu-se estar à disposição
de todos. Proferiu a fala do vereador Luís Costa. Relatou seu posicionamento em relação às
politicagens. Pediu que o povo os informes quem esta apta para receber as casas e quem não
esta, para que o poder legislativo tome as devidas providencias. Disse acreditar que o
Presidente estará junto em defesa de todos. Pontuou que documento aprovado é quem manda.
Frisou estar junto com todos. Disse ser parceiro com a igualdade social. Ressaltou que seu
gabinete estar á disposição de todos. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra o Vereador
Carlos Araújo. (2:44) Parabenizou os vereadores Ivanir e Juarez pela preocupação com a
Família. Ressaltou apoio com os pares. Discorreu sobre a união da Família. Discorreu sobre a
importância da Serata Italiana. Pediu apoio de toda a população. Salientou as visitas no
hospital do câncer. Comentou o quanto a vida tem valor. Reafirmou apoio aos vereadores.
Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra a Vereadora Carmen Betti Borges de Oliveira.
(2:48) Agradeceu a presença de todos que se fez presente. Expressou felicidade com a fala do
vereador Valmislei, dirigindo-se a senhora Fernanda. Colocou-se a disposição de todos os
moradores da BR-070. Comentou sobre a lei municipal o "Agosto Dourado". Deixou
registrado em tribuna que juntamente com o Presidente ira verificar a possibilidade para
fazerem uma homenagem ao Agosto Dourado. Agradeceu o secretario Henrique Gatto por
terem atendidos. Discorreu sobre a reunião que tiveram com o secretário e com o Topografo
do DNIT. Comentou sobre a fala do vereador Elton, referente á construção de uma via.
Parabenizou a fala do vereador Antônio. Ressaltou que o secretario se comprometeu em nome
do Prefeito, que após a conclusão da obra de reunirem-se com os empresários da cidade e
região para chegarem a um denominador comum. Disse saber que através da construção do
via duto o Bairro Castelândia teve um prejuízo muito grande. Disse que a câmara municipal
esta atenta. Pediu aos pares que tenham que olhar com carinhos para os empresários daquelas
regiões. Pontuou dirigindo-se ao vereador Carlos Venâncio sobre a mobilidade urbana.
Defendeu a classe dos empresários. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra a vereadora
Edna Machnie. (2:54) Parabenizou citando-as algumas datas comemorativas. Parabenizou o
senhor Wilma pela vitória. Parabenizou os deputados (a) que estão na luta junto com os
professores cobrando do governo estadual. Afirmou que identificaram que a recursos para o
governador atender a pauta dos professores os trabalhadores. Discorreu sobre a audiência
Publica referente á Família. Pediu suporte para os vereadores citando-os. Pôs através desses
suportes o publico comparecera nas audiências. Dirigiu-se aos moradores da BR-070 que esta
a disposição de todos. Comentou sobre o evento que se realizara no dia treze e quatorze de
agosto em Brasília. Fez uma previa leitura histórica do surgimento das "Marcha das
Margaridas". Ressaltou que este evento acontece a cada quatro anos. Agradeceu e despediu-
se. Usou a palavra o Vereador Elton Baraldi. (2:59) Parabenizou o Prefeito Leonardo pela
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presença em visita na indústria FS, juntamente com o Presidente Paulo Mareio e empresários
na cidade de Lucas do Rio Verde. Discursou sobre a importância ao se reunirem com o grupo.
Citou a vinda da empresa Vitale para o município. Ressaltou apoio da vinda dessas empresas
no qual gera emprego no município e crescimento. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra
a Vereadora Ivanir Maria Gnoatto Viana. (3:01) Fez um apelo aos professores que estão
em greve. Disse reconhecer as dificuldades que estão passando. Com emoção pediu que se
Ame seus alunos que voltem para as salas de aulas. Pôs estão sendo prejudicados. Ressaltou
reconhecimento das dificuldades que as escolas têm. Disse que não é neste momento que ira
conseguir tudo nessa pressão. Pontuou dois mandatos atrás essas escolas paradas. Reconheceu
os valore dos professores. Reforçou o pedido para que pensem um pouquinho e voltem paras
as escolas, que voltem pelo amor das crianças. Agradeceu e despediu-se. Ninguém mais tendo
feito uso da palavra, o Presidente agradeceu a presença de todos, convidou a população para
que continuasse a prestigiar as Sessões e declarou, sob a proteção de Deus, encerrada esta
Sessão Ordinária. Lida e achada conforme, vai a presente Ata assinada por mim Elizama
Marques, que secretariei os trabalhos e pelo Presidente, Vereador Paulo Mareio Castro e
Silva.

Secretária:

Presidente
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