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Ata n". 042/2019

Sessão Itinerante do dia 15 de Outubro de 2019

Aos Quinze (15) dias do mês de Outubro de 2019, às dezenove horas (19:00h), reuniram-se
nas dependências da Escola EMEI Lar Maria de Nazaré , sita à Avenida Taneredo Neves, n°.
805, nos Bairros Castelândia, Pioneiro, Vila Popular, São José, Cristo Rei, Jardim Progresso e
região, do ano de 2019, Primavera do Leste/MT, os seguintes Vereadores: Vereador Antônio
Marcos Carvalho dos Santos (AUSENTE), Vereador Carlos Araújo (AUSENTE), Vereador
Carlos Venâncio dos Santos, Vereadora Carmem Betti Borges de Oliveira, Vereadora Edna
Mahnic (AUSENTE), Vereador Elton Baraldi (AUSENTE), Vereadora Ivanir Maria Gnoatto
Viana, Vereador Juarez Faria Barbosa, Luís Pereira Costa, Vereador Manoel Mazzutti Neto,
Neri Domingos de Souza (AUSENTE), Vereador Paulo Mareio Castro e Silva (AUSENTE),
Vereador Paulo Roberto Donin (AUSENTE), Vereador Valmislei Alves dos Santos, Vereador
Wellis Marcos Rosa Campos (AUSENTE). O cerimonialista fez um breve relato da
constituição e histórico da Sessão Itinerante da Câmara Municipal. Agradeceu a presença do
público, autoridades e lideranças dos bairros abrangidos. Foram convidados os Vereadores
presentes e Autoridades representantes, a Diretora da Escola EMEI Lar Maria de Nazaré, a
senhora Sonilda Dias Moreira, para compor a mesa de honra. Finalizada a composição dos
dispositivos de honra, foi executado o Hino Nacional Brasileiro. A Presidente, Vereadora
Carmem Betti Borges de Oliveira verificou o quórum e declarou sob a proteção de Deus
aberta a Sessão Itinerante, dando boas-vindas ao público presente e enaltecendo a relevância
desta Sessão. A Presidente convidou o Segundo Secretário, Vereador Luís Pereira Costa, para

que fizesse a leitura do relatório de indicações apresentadas pelos Vereadores neste ano de
2019, para os Bairro: Castelândia. INDICAÇÕES: Instalação de placas Toponímicas,
(denominação das ruas) do Bairro Castelândia IV, junto com programa quem ama cuida, na
cidade de Primavera do Leste. Instalação de placas Toponímicas (denominação das ruas) do
Bairro Castelândia 111, junto com programa quem ama cuida na cidade de Primavera do Leste
- MT. Para que construam viadutos ou outras possibilidades de acesso ao bairro Castelândia e
adjaeentes, ao Centro Leste. Colocação de Busto Memorável ao Senhor Adivino Castelli na
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Praça Leonardo Wemer no Bairro Castelândia. Construção de estaeionamento Oblíquo na
Rua do Comércio, no Bairro Castelândia entre Posto Barril e Agrícola Alvorada. Construção

de cerca de proteção ambiental e área para atividades físicas ao final do Bairro Castelândia.
Que seja feito o rebaixamento do asfalto na Rua Aleixo Szadkoski na esquina com a Rua
Castro Alves no Bairro Castelândia. Realizar trabalho de revitalização, limpeza, paisagismo,

bem como sejam suprimidas toda e qualquer eerca/alambrado que impeça o livre acesso de
qualquer cidadão para dia e hora, instalação de aparelhos de ginásticas ATI (Academia da
Terceira Idade) e playground, no Centro Esportivo "Leonardo Wemer" localizado no Bairro
Castelândia. Galerias de águas fluviais e rede coletora de esgoto, no Bairro Castelândia.
Manutenção e implantação da iluminação pública com lâmpadas de LED na Rua Rosa
Cerutti, no Bairro Castelândia, no Município de Primavera do Leste - MT. Que seja
construída uma Praça e que seja colocada na infraestrutura do Bairro Vila Popular, galerias de
água. Que seja aumentada a altura dos quebra-molas nos padrões e critérios estabelecidos pelo
Conselho Nacional de Trânsito - COTRAN, na Rua Airton Senna nas proximidades da
entrada do Bairro Vila Popular de nossa cidade. Abertura de uma Rua que da acesso do Bairro
São José para os bairros Parque Eldorado e Distrito Industrial José de Alencar, conservando
as nascentes e mata ciliar daquela região. Abertura de uma Feira Livre Municipal no Bairro
São José. Ser feita a desapropriação da rua F no Bairro São José, para que seja construída
novas salas na Creche São José no município de Primavera do Leste. Instalação de placas
Toponímicas (denominação das ruas) do Bairro Conjunto São José, junto com programa
quem ama cuida, na cidade de Primavera do Leste - MT. Para que se refaça a pintura de
parede e faça a manutenção do telhado da Escola Municipal São José no residencial São José.
Quebra molas na Avenida Ângelo Ravanelo, em frente o número 168 no bairro São José
próximo à entrada do Assentamento Vale Verde. Abertura de uma Rua que da acesso do
Bairro São José para os bairros Parque Eldorado e Distrito Industrial José de Alencar,
conservando as nascentes e mata ciliar daquela região. Seja instalada uma tela de
proteção/atenção na encosta da avenida Perimetral, Fumas, no Cristo Rei. Que seja construída
uma pista de caminhada no Bairro Cristo Rei, próximo a área de preservação permanente,
como também que seja realizada a limpeza da APP e proximidades. Construção de um
calçadão para caminhada, com bancos e uma praça na Rua Perimetral no Bairro Cristo Rei
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estendendo-se a Rua Brandanize no Bairro Gnoato. Redatores de velocidade (quebra-molas)

na Rua Antonio Maria Coelho no Bairro Cristo Rei. Instalação de placas Toponímicas

(denominação das ruas) do Bairro Jardim Progresso, junto com programa quem ama cuida, na
cidade de Primavera do Leste. Instalação de placas Toponímicas (denominação das ruas) do

Bairro Parque Gnoato, junto com programa quem ama cuida na cidade de Primavera do Leste
- MT. Que seja colocado uma caçamba de lixo no final da Rua Rafael Augustine, no Parque

Gnoato e Limpeza no Bairro Gnoato. Terminada as leituras, a Presidente convidou para

fazer uso da palavra a Diretora Sonilda Dias. Cumprimentou a todos os presentes,

parabenizou a todos os parlamentares e publico presente. Salientou a fala da presidente
referente a importância da Sessão Itinerante nos bairros. Solicitou felicidade com evento no

bairro. Mencionou sobre a ajuda que tem recebido em prol da escola. Agradeceu a pessoa da

vereadora Ivanir pela parceria e demais vereadores. Ressaltou a pedido dos professores do ano

de dois mil e quatro para selecionarem os triênios dos profissionais aos parlamentares para

que olhem com carinho a pedido. Agradeceu e despediu-se. Foi convidado para fazer uso da
palavra o vereador Enivaldo Reis. Deu boa a noite a todos. Disse ter participado de todas as
reuniões do plano diretor no município. Ressaltou ter realizado um bom trabalho relembrando
o numero de participantes nas reuniões. Ressaltou participação do engenheiro Sérgio Denardi
e Acifra, pontuou as pautas discutidas nas reuniões inerentes. Proferiu sobre as dificuldades
de acesso de alguns bairros ao fazerem o retorno na BR-070. Fez uma previa sobre o acesso
da avenida do Cras. Proferiu sobre a historia do Rei. Ressaltou sobre a obra do acesso na

nascente, citando uma idéia. Proferiu que estava dando aula mas, conseguiu chegar a tempo

para participar da Sessão. Proferiu ter parentes na política. Parabenizou a todos e lastimou a
falta de participação da população. Agradeceu e despediu-se. A Presidente convidou para
representar a comunidade o vereador Manoel Mazzutti. O vereador deu boa noite a todos,
cumprimentou os colegas vereadores, as autoridades presentes e o público em geral. Salientou
a fala do colega Enivaldo. Lastimou a falta da presença da população. Salientou sobre o
acesso da BR-070. Ressaltou na condição de político que estão correndo atrás para

selecionará a situação, pontuando o problema da construmotta. Proferiu que o presidente da
republica tem o seu voto e almejou que consiga governar o país. Agradeceu a presença das
pessoas que se fez presente. Reafirmando os trabalhos em prol a população. Agradeceu e
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despediu-se. A Presidente pediu ao Primeiro Secretário, Vereador Luis Pereira Costa,
que fizesse a chamada dos Vereadores inscritos para se pronunciarem. Usou a palavra o
Vereador Carlos Venâncio dos Santos. O vereador deu boa noite a todos, cumprimentou os
colegas vereadores, as autoridades presentes e o público em geral. Parabenizou a dia dos
professores em nome da senhora Sonilda. Salientou a fala do morador Enivaldo. Defendeu os
trabalhos em prol a comunidade e agradeceu as atletas que se fizeram presente. Proferiu ter
ido no DNITE juntamente com o vereador Manoel em busca de solução. Salientou ter ido
juntamente com demais colegas onde levaram estas demandas. Agradeceu os servidores da
câmara ao proporcionar a Sessão. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra a Vereadora
Carmen Betti Borges de Oliveira. A vereadora deu boa noite a todos, cumprimentou os
colegas vereadores, as autoridades presentes e o público em geral. Deixou cumprimento a
senhora Sonilda e a publico presente moradores da comunidade. Ressaltou a presença do
segundo tenente Mareei que se fez presente, salientou que a câmara esta a disposição.
Expressou sentimentos ao senhor Elias. Comentou sobre a travessia da BR-070, disse ter
conversado com o coordenador senhor Alex, proferindo o aumento de acidente de transito.
Proferiu sobre o movimento no transito. Ressaltou fazerem uma força tarefa e propor fazerem
um abaixo assinado para selecionarem o problema. Ressaltou sobre as reivindicações da
comunidade e que foram selecionadas muitas demandas. Agradeceu a participação da policia
militar na questão da segurança. Disse não desistir e irão resolver na medida do possível.
Agradeceu os servidores da câmara pela realização do evento. Agradeceu e despediu-se.
Usou a palavra a Vereadora Ivanir Maria Gnoatto Viana. A vereadora deu boa noite a
todos, cumprimentou os colegas vereadores, as autoridades presentes e o público em geral.
Agradeceu em nome da senhora Sonilda o dia dos professores. Agradeceu a presença das
atletas e demais representantes. Agradeceu o Prefeito e o senhor Aldo por atender a mdicaçao
de sua autoria. Disse para a população que os parlamentares esta a disposição de todos.
Proferiu ao senhor Edivaldo que conte com os parlamenteares. Agradeceu os servidores pela
realização do evento. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra o Vereador Juarez Faria
Barbosa. O vereador deu boa noite a todos, cumprimentou os colegas vereadores, as
autoridades presentes e o público em geral. Agradeceu os servidores pela realização do
evento. Disse ter conversado com o secretario Henrique referente a travessia da BR-070,
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explanando a matéria discutida em reunião. Proferiu sobre as cobranças dos esgotos, referindo
ser responsabilidade das águas de primavera. Ressaltou sobre a escola técnica mesmo esta
andando de vagar logos estará pronto. Citou a praça na igreja São Francisco. Proferiu sobre a
criação de uma rotatória no via adulto. Lastimou a falta de participação da população e que
continuarão realizando os eventos nos bairros. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra o
vereador Luiz Pereira Costa. O vereador deu boa noite a todos, cumprimentou os colegas
vereadores, as autoridades presentes e o público em geral. Parabenizou em nome da senhora
Sonilda o dia do professor. Proferiu sobre os caos que a creche já teve. Ressaltou a fala do
senhor Enivaldo. Almejou selecionar os problemas da via da BR-070. Agradeceu a presença
do segundo Tenente e a senhora Paula. Proferiu sobre as indicações para melhoria do bairro
Castelândia. Ressaltou ter recebido reclamação referente, a saúde. Lastimou a falta da
população nas Sessão Itinerante e demais Sessões. Proferindo estar à disposição da população.
Criticou a falta de reconhecimento da população em prol as melhorias dos seus bairros.
Convidou a população para participarem dos eventos e almejou nas próximas Sessões terem
um publico maior. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra o Vereador Manoel Mazzutti.
O vereador deu boa noite a todos, cumprimentou os colegas vereadores, as autoridades
presentes e o público em geral. Cumprimentou a presença dos servidores pela realização do
evento. Cumprimentou a pessoa em nome da sua família a servidora Cleonice Triacca.
Agradeceu a senhora Sonilda por abrir as portas para os parlamentares. Agradeceu a presença
do senhor segundo tenente e demais publico presente. Proferiu sobre a primeira indicação
atendida pelo Prefeito. Salientou sobre os moradores da região gratificando-os. Lastimou a
separação do bairro ao centro da cidade. Reiterou sobre a BR-070. Lamentou a falta da
população. Propôs fazer uma nova rotatória na via. Salientou preocupação com a situaçao do
alagamento na empresa Motta. Reiterou a fala da vereadora Carmem, referente aos índices de
acidentes. Ressaltou sobre a instalação dos ingrantes na região. Parabenizou os moradores do
bairro. Mencionou proclamou os colegas sobre a saída da instalação rodoviária no bairro.
Citou sobre a instalação do ecoponto no bairro. Defendeu a reciclagem no município.
Lastimou a falta da população na Sessão Itinerante. Salientou a fala do vereador Luís. Pediu
para a população que convida os amigos para participarem das Sessões Itinerantes em outros
bairros. Agradeeeu e despediu-se. Usou a palavra o Vereador Valmislei Alves dos Santos.
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O vereador deu boa noite a todos, cumprimentou os colegas vereadores, as autoridades

presentes e o público em geral. Agradeceu à senhora Sonilda por abrir as portas para os

parlamentares. Ressaltou sobre a Sessão Itinerante. Mencionou analogia do rei. Proferiu sobre

a importância do evento. Citou a conquista da criação da sala da mulher e da Câmara

Sustentável. Salientou o crescimento da cidade e das mudanças governamentais vindo perder

um ano. Expressou carinho pela região. Salientou ser solidário aos transtornos da região,

pontuando o desenvolvimento da cidade nos últimos anos. Ressaltou sobre a Mobilidade

Urbana pontuou varias mobilidades. Ressaltou sobre o planejamento dos governantes e

almejou melhorias do município. Ressaltou que deve estar preparados para as mudanças.

Disse valorizar as pessoas que se fizeram presente parabenizando-os. Parabenizou aos

servidores pela realização do evento e agradeceu a mesa de honra. Ressaltou estarem pagando

o preço alto e pontuou a devolução da economicidade do parlamento em prol as ações

destacadas no município. Disse ter cansado de ser enganado e que não acredita em falsas

promessas. Ressaltou a frase do Presidente Bolsonaro e disse confiar nos colegas

parlamentares e que todos pensam na população. Almejou a presença de toda a população nas

Sessões Itinerantes. Agradeceu e despediu-se. Encerrados os discursos e nada mais havendo a

ser tratado, a Presidente fez a leitura da indicação contemplada e que estará dando uma

resposta ao senhor Enivaldo. A Presidente agradeceu a presença de todos e declarou, sob a

proteção de Deus, encerrada esta Sessão Itinerante. Lida e achada conforme, vai a presente

Ata assinada por mim Elizama Marques, que secretariei os trabalhos e pela Presidente,

Vereadora Carmem Betti Borges de Oliveira e demais autoridades.

Secretária: .

Presidente:
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