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Ata n". 046/2019

Sessão Ordinária do dia 11 de Novembro de 2019

Aos onze (11) dias do mês de Novembro 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 quorum 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 à aprovação do Plenário". O Presidente colocou
em votação a dispensa da leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia quatro (04) de Setembro
de 2019. Resultando APROVADA a dispensa da leitura da Ata, o Presidente colocou em
votação a Ata da Sessão Ordinária do dia quatro (04) de Setembro 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: Projeto de Lei
Ordinária n° 1018 de 2019 de autoria do Executivo Municipal. Assunto: ESTIMA A
RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT,
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. Parecer Contrário n" 1 de 2019 de autoria
do CEFO - COMISSÃO DE ECONOMIA E FDIANÇAS E ORÇAMENTO. Assunto:
Parecer Contrário da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento á Emenda 001 do Projeto
de Lei 989 de 2019, que Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Exercício Financeiro de
2020 e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária n° 989 de 2019 de autoria do
Executivo Municipal. Assunto: DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇA MENTÁRIAS
DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 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 Luis Pereira Costa. (12:00) O vereador deu boa noite a todos,
cumprimentou os colegas vereadores, as autoridades presentes e o público em geral.
Agradeceu a secretaria de obras por ter atendido sua indicação no bairro Guterres. Disse que
esteve no bairro Poncho Verde fiscalizando o SOS Bueiro onde o qual não estão funcionando,
pontuando os questionamentos da comunidade. Pediu atenção em tribuna uma atenção dos
bueiros. Ressaltou sobre o lixo jogado no bairro do primavera 11. Sugeriu a secretaria de obras
para as aberturas dos ecopontos nos finais de semana. Fez o pedido a coordenaria de transito
sobre a via da BR-070 e MT-130, para que façam uma fiscalização no local. Lamentou os
cortes das arvores na Praça Central da cidade, destacando o seu questionamento com os
cortes. Pontuou sobre os fortes ventos no período das chuvas, pedindo para a prefeitura que
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preservem as arvores de bom estado. Informou ter uma garantia de um técnico reforçando o
pedido a prefeitura que revê e não corte as arvores. Relatou sobre os coqueiros que estão
secos. Proferiu respeitar a opinião de todos os colegas. Mencionou embate de funcionários da
prefeitura com o vereador em rede social. Pediu respeito com o vereador informando que a
função do vereador é fiscalizar. Esclareceu o posicionamento do Prefeito no qual apoia a
posição do vereador. Relatou que cada um faz o seu papel e que cuida do seu emprego.
Defendeu suas opiniões e questionamentos. Lamentou a decisão do STF da condenação em
segunda instância a soltura do ex-presidente Lula. Citou a fala do senhor Dias Toffoli em
tribuna. Proferiu sobre a justiça do país. Questionou a pressa do juiz ao dar o alvará de
soltura. Citando situações de outros presos em ter dificuldades de ter a mesma apreciação.
Lastimou a situação do país. Ressaltou ser possível para o filho ser honesto neste país,
informando confiar nos senadores e demais órgãos. Lastimou a soltura dos ex-políticos
almejando viver em um país onde a justiça. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra o
Vereador Manoel Mazzutti Neto. (21:40) O vereador deu boa noite a todos, cumprimentou
os colegas vereadores, as autoridades presentes e o público em geral. Informou para o
vereador Luís, referente o ecoponto concordando com o vereador. Esclareceu que a empresa
coorperlippi ficou de selecionar o problema para com o executivo. Ressaltou sobre o
pagamento de horas extras dos trabalhadores que prestam serviço à empresa. Informou que o
executivo esta atento ao assunto. Sugeriu que as caçambas recebam uma cor a cada
destinação. Citou exemplos. Defendeu a matéria e incentivou que as pessoas façam as
reciclagens. Proferiu sobre o posicionamento dos colegas que antecedeu, pontuando entendê-
los. O vereador pontuou o seu posicionamento e defendeu as mudanças. Posicionou contrario
a soltura do ex-presidente Lula, destacando a constituição federal. Salientou que os
parlamentares façam pressão as senadores para que o texto possa ser aprovado. Proferiu
situações inerentes no país. Mencionou que precisam dar um passo para trás para que o país
possa melhorar. Deixou apoio a pec para que se mude a prisão para a primeira instância.
Deixou repudio com atual situação do país. Ressaltou terem coragem política em mudar.
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.
(33:00) O vereador deu boa noite a todos, cumprimentou os colegas vereadores, as
autoridades presentes e o público em geral. Discorreu sobre o evento do 13° festival Velha
Joana nos dias oito e dezessete do mês de novembro. Parabenizou o secretário Lano pela
realização do evento. Agradeceu a presença do secretario Alan Kardec no lançamento e
abertura do evento. Parabenizou o Prefeito pela inauguração no Cat, pontuando os pontos
turísticos do município. Ressaltou participação do lançamento do Natal e agradeceu a todos os
envolvidos. Parabenizou o vereador Antônio e o senhor Rodrigo por terem conduzido o
primeiro Trilhão dos Renegados e todos os envolvidos na realização do evento. Agradeceu e
despediu-se. Usou a palavra o Vereador Antônio Mareos Carvalho dos Santos (38:00) O
vereador deu boa noite a todos, cumprimentou os colegas vereadores, as autoridades presentes
e o público em geral. Reiterou a fala do vereador Paulo Mareio e agradeceu o Prefeito pelo
apoio da realização do evento. Discorreu sobre o evento e lastimou a falta da imprensa.
Dirigiu-se aos vereadores que o antecederam, pontuando o seu posicionamento com a soltura
do ex-presidente. O vereador indagou o posicionamento dos adversários. Reiterou sobre a
verba indenizatória e os cargos se são indicados pela Mesa ou pelo parlamento? Reiterou
sobre cargo político do pai do deputado. Ressaltou reiterando a esperar o senhor Marcelo
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Marreto. Indagou a pessoa do deputado Ulisses criticando-o. Informou que irão receber
quatorze cesta básica do deputado. Informou que esta amparada pela carta magna. Salientou
sobre a falha de pagamento do parlamento. Informou que o próprio poderia ter verificado no
portal transparência. Criticou a imprensa que vendo ilusão para o povo. Explanou ter mãe e
filho que custa quase mil reais aos cofres públicos do parlamento. Ressaltando não abrir mão
do debate provocando-os. Mencionou que estão falando sobre reforma politica informando-os
estarem fazendo politicagem. Informou garantindo que no parlamento os vereadores não
custam um terço da folha. Reiterou ao Presidente sobre as indicações dos cargos, proferindo
resposta do mesmo. Citou o artigo 163. Indagou não ter sido respondido aos requerimentos
proferidos pelo o vereador. Fez apontamento de um servidor que estaria trabalhando em
momento de serviço. Deixou indignação em tribuna. Agradeceu e despediu-se. Usou a
palavra o Vereador Carlos Venâncio dos Santos. (02:39) O vereador deu boa noite a todos,
cumprimentou os colegas vereadores, as autoridades presentes e o público em geral. Reiterou
sobre a mobilidade urbana que esta sendo concluída. A parte do vereador Elton.
Complementou a fala do vereador. Retomou a palavra do vereador Carlos. Concordou com
a fala do vereador Elton. Discorreu sobre as ciclovias na avenida dos lagos e dos
trabalhadores. Mencionou avenida da porto alegre sobre a retiradas das arvores, esclarecendo
plantações de novas arvores e como também recebera uma ciclovia no canteiro central.
Parabenizou o apoio dos comerciantes pela iniciativa em prol de melhorias na avenida. Citou
a possibilidade futuro de por semáforo, parabenizando o Prefeito pela iniciativa. Informou que
serão plantadas arvores com mudas já grandes e pediu paciência a população pôs terão uma
cidade mais bonita e segurança no transito, tendo mais embelezamento para a cidade.
Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra a Vereadora Carmen Betti Borges de Oliveira.
(53:31) A vereadora deu boa noite a todos, cumprimentou os colegas vereadores, as
autoridades presentes e o público em geral. Cumprimentou o senhor Wellis parabenizando
pelos trabalhos na saúde. Salientou sobre agenda da semana passada parabenizando o
deputado por prestigiar a toda a corporação do Corpo de Bombeiro e os Militares em nome da
coronel Franciane. Ressaltou a participação da pastoral da AIDS pontuando o mês de
dezembro sendo mundialmente o dezembro vermelho ao combate a prevenção do soro
positivo, parabenizou a todos os envolvidos ao combate. Pronunciou ser assustador o grande
número dos soros positivos no município e através da parceria de saúde será feito os teste
rápidos no mês de dezembro. Agradeceu a parceria da secretaria de saúde e da pastoral em
nome do senhor Marcos coordenador do CTA. Salientou que o objetivo é de realizar cinco mil
testes rápidos durante a campanha. Proferiu que a câmara é parceria e que todos estão juntos
em prol. Comentou o numero de crianças infectadas com o vírus. Comentou sobre a
realização do chá só para as mulheres parabenizando a todas envolvidas pelo evento.
Parabenizou toda a equipe da escola Mauro Weis pelo projeto teatral. Parabenizou a todas as
comissões pela realização dos trabalhos força tarefa, citando alguns projetos aprovado pela
casa. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra a Vereadora Edna Maehnie. (01:02) A
vereadora deu boa noite a todos, cumprimentou os colegas vereadores, as autoridades
presentes e o público em geral. Ressaltou a importância da democracia, pontuando
discorrendo a soltura do ex-presidente Lula proferindo em especial o artigo quinto e demais
artigo da constituição. A vereadora lamentou as percas familiares do ex-presidente quando
ainda estava preso. Pontuou em tribuna as injustiças contra o ex-presidente Lula proferida
pelos seus adversários. Salientou questionamentos das pessoas se a vereadora esta feliz com a
soltura do ex-presidente, respondendo-as: Não! E justificou sua resposta para o publica
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Salientou indagando o porquê incomoda tanto as pessoas! Luís Inácio Lula da Silva solto?
Questionou o porquê não incomoda os demais que estão presos citando a cada um deles.
Ressaltou participação do segundo seminário da educação infantil no dia oito de novembro
fortalecimento da politica de educação infantil. Defendeu o plano da educação infantil
pontuando sua importância. Salientou demais agenda no decorrer da semana passada. Propôs
fazerem uma avaliação no final do ano no ano de dois mil e dezenove no que erraram e

1: acertaram no que precisam mudar em dois mil e vinte na educação em geral. Parabenizou a
escola Mauro Weis pelo evento teatral proferindo sobre o projeto. Parabenizou a Cecut pelo
festival Velha Joana salientando a importância do projeto para o município. Convidou toda a
população para participarem dos eventos teatrais. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra o
Vereador Elton Baraldi. (01:13) O vereador deu boa noite a todos, cumprimentou os colegas
vereadores, as autoridades presentes e o público em geral. Parabenizou o RotaryClube em
nome das assessoras do poder legislativo Cleonice Triacca e Carol pelo evento Carneirada.
Agradeceu parabenizando a todos os envolvidos pela realização do evento. Vereador ressaltou
ter sido mais de sessenta carneiros. Parabenizou agradecendo o secretario de cultura Anderson
pela realização do evento Festival Velha Joana, ao secretario de estado que se fez presente. A
parte do vereador Antônio. Ressaltou a importância da ação da cultura parabenizando o
secretario e administração pela realização do projeto. Retomou a palavra o vereador Elton.
Salientou o apoio do deputado Alan Kardec para o desenvolvimento do projeto. Parabenizou a
todos envolvidos na realização do Trilhão. Citando vários projetos desenvolvidos no
município. A parte do vereador Antônio. Ressaltou que quando se quer faz. Demostrou
admiração com a realização do projeto sendo de custo zero ao município. Retomou a palavra
do vereador Elton. Salientou o comprometimento da administração com o resultado do
projeto. Citando a movimentação nos comércios em geral da cidade. Almejou ter mais
eventos no município citando-os. Criticou a falta de informação das pessoas em rede social.
Ressaltou aumentar o numero de divulgação dos pontos turísticos do município. Citou como
exemplo a visita do parente do colega Valmislei. Propôs para administração ter um guia para
estar levando as pessoas nesses pontos turísticos. E parabenizou o Prefeito por dar esta
atenção. A parte do vereador Luís. Informou ter proposto a idéia a senhora Vera
coordenadora da cultura. E parabenizou o servidor Romualdo e os demais colaborados.
Salientou a importância do projeto. Retomou a palavra do vereador Elton. Citou a lagoa
Azul como uns dos pontos turísticos. Fomentou darem condições para que os turistas sejam
transportados nos pontos turísticos. No qual ira movimentar a cidade em geral. Parabenizou a
todas as pessoas envolvidas. Ressaltou agenda na semana passada na capital em busca da
volta da obra da escola Sebastião Patrício. Proferiu o prejuízo que a empresa teve com o furto
no qual o défice esta dando mais de trezentos mil reais. Salientando que o vice-govemador
estar empenhado ao máximo e que tem que dar inicio nas obras o quanto antes. Ressaltou
terem cobrado o apoio da MT-130 junto ao governo para liberar a obra da tapa buraco.
Informou que o vice-governador assegurou a obra da Itaquere dirigindo-se ao vereador
Manoel. Ressaltou que a função do vereador é cobrar e pedir porque o não já tem, salientando
que todo dia é uma luta. Agradeceu o seu partido MDB pela convenção jovem realizada na
eapital e todos os envolvidos. Reiterou sobre os cortes das arvores na cidade defendeu a
revitalização. Citou os investimentos vindo para o município e parabenizou o Prefeito
incentivando-o. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra o Vereador Juarez Faria
Barbosa. (01:25) O vereador deu boa noite a todos, cumprimentou os colegas vereadores, as
autoridades presentes e o público em geral. Ressaltou agenda ocorrida no dia seis do mês de
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novembro da solenidade da Entrega de Moção de Aplausos pelo deputado estadual Elizeu
Nascimento ao PMs, Corpo de Bombeiro e integrante do SAMU, parabenizou a todos os
policias em nome da coronel Franciane. Ressaltou ter participado da pastoral da AIDS,
salientando a importância da campanha. Reiterou sobre a decisão do supremo tribunal,
salientando sua opinião. Ressaltou que a constituição esta velha e que precisa ser mudada.
Parabenizou a Cecut pelo festival do evento teatral Velha Joana. Ressaltou ter participado na
quinta-feira do concurso Pérola Negra, proferiu sua opinião dirigindo-se ao vereador
Valmislei. Citou um fato como o exemplo ocorrido com o jogador Italiano. Lastimou o fato
ocorrido. Proferiu ter assistido ao filme sobre a vida do ex-presidente Barack Obama. O
vereador fez questionamento de quantos não conseguem por falta de oportunidades. Ressaltou
a quantidade de negros matados nas favelas do Rio de Janeiro. Lastimou a discriminação
contra os negros. Parabenizou às professores pela organização do evento afirmou ser parceiro,
salientando a importância do projeto. Parabenizou o atleta Mateus por ter conquistado a copa
Brasil juntamente com a atleta Katia. Proferiu a importância do esporte atuada pelos atletas. O
vereador fez uma previa homenagem proferindo a entrega da Moção de Aplausos aos atletas.
Agradeceu e despediu-se. Findo o discurso o Presidente reassumiu a condução dos trabalhos
da Mesa. Ninguém mais tendo feito uso da palavra o Presidente passou à Ordem do Dia.
Projeto de Lei Ordinária n° 1018 de 2019 de autoria do Executivo Municipal. Assunto:
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO
LESTE-MT, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. O Presidente encaminhou para
as Comissões de Economia, Finanças e Orçamento para que de seu parecer no prazo
regimental. Parecer Contrário n" 001 de 2019 de autoria do CEFO - COMISSÃO DE
ECONOMIA E FINANÇAS E ORÇAMENTO. Assunto: Parecer Contrário da Comissão de
Economia, Finanças e Orçamento à Emenda 001 do Projeto de Lei 989 de 2019, que Dispõe
sobre as Diretrizes Orçamentárias do Exercício Financeiro de 2020 e dá outras providências.
O Presidente colocou em discussão dos senhores vereadores. A palavra do vereador Elton.
Esclareceu justificando aprovação contraria do parecer dada pela comissão. A palavra da
vereadora Carmem. Pontuou esclarecendo e justificou ao parecer contrario pela comissão.
Destacou três situações; justificando seu voto contrario. Pontuou a inclusão do artigo
proferida pelo vereador, esclarecendo não ser uma emenda restritiva, mas sim uma emenda
aditiva. Citou o artigo vinte e quatro do projeto de lei destacando-o. A vereadora destacou os
pontos de proibição citadas pelo vereador autor da matéria. Questionando ser mateiras
adversas propostas pelo vereador. Proferiu o terceiro ponto da proposição apresentada,
destacando regularização em lei. Proferiu que as propostas citado pelo vereador feri o artigo
da constituição. Esclareceu que toda contratação é proferida por processo licitatório. Proferiu
ser uma matéria pertinente em relação apresentação do vereador. Esclareceu devida aos
motivos apresentados se deu o parecer contrario pela comissão. Deu sua opinião que os
vereadores devem trabalhar com emendas nas peças orçamentarias. Ressaltou a importância
da matéria mediante estar baseado na constituição federal. Pediu apoio aos demais pares ao
parecer contrario. Almejou que em outra oportunidade poderão trabalhar e fazerem várias
emendas para esta ajudando o legislativo em atender as necessidades diretamente da
população primaverense. A palavra do vereador Luís. Salientou respeitar o voto dos
colegas. Mencionou ser possível a votação apresentada pelo vereador apoio dos colegas para a
provação. O vereador justificou esclarecendo os apontamentos citados. Ressaltou não sendo
aprovado irar apresentar novamente na forma de projeto de lei. O vereador defendeu a sua
proposta dando-se prioridade a saúde. A palavra do vereador Manoel. Saliei^-
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particularmente ser contra festas populares, informou que não foi na Expoprima. Pontuou a
fomentação do turismo através das festas populares. O vereador destacou sua opinião em
favor do emprego. Informou voto favorável ao veto justificando-o. A palavra do vereador
Antônio. Ressaltou respeitar a opinião dos colegas. O vereador pontuou as normas da
constituição, relatando que não se cria direito tirando direito. Proferiu nunca ter participado
das festas de carnaval. Mencionou os direitos do cidadão amparado por lei. O vereador fez
uma colocação que o Prefeito que mais produziu em primavera foi-se o Prefeito que mais fez
festa. Reiterou complementando a parte da vereadora Carmem. Reiterou lastimando a
proposta apresentada pelo vereador, que ficou engavetada pela mesa. Relatou ser uma emenda
impositiva. Citou a fala do vereador Elton, pontuou o seu questionamento. Proferiu ser
politicagem barata criticando ser uma politica irresponsável. A palavra do vereador Luís.
Esclareceu para o colega que a emenda destinada para a pasta esta amparada pela
constituição. O vereador reiterou sua opinião, destacou sobre o pagamento feito pela
prefeitura para Banda Savana que tocou no carnal do ano passado. Salientou quando vier
dinheiro para os fins específicos que seja sim gasto a própria emenda que o contempla. A
palavra da vereadora Carmem. Destacou um ponto sobre a emenda esclarecendo para o
vereador sobre a proposta de apresentar um projeto citado pelo o mesmo. Informou para o
vereador que é possível apresentar no projeto da LOA. Destacou algumas mudanças que
podem surgir, mas que estão à disposição do vereador. A palavra do vereador Luís.
Agradeceu as colocações da vereadora Carmem. A palavra do vereador Antônio. Concluiu
a resposta do vereador Luís. Reiterou reforçando suas opiniões. A palavra do vereador
Valmislei. Esclareceu para o publico e colegas vereadores sobre os eventos realizados pela a
prefeitura. Relatou que tudo esta esclarecido no portal da transparência. Pon^ou o
lançamento do Natal Encantado, convidou a população para assistir o lançamento. Ninguém
mais tendo se manifestado o Presidente colocou em processo de votação simples, resultando
APROVADO com quatorze votos favoráveis ao veto, nenhuma abstenção, um voto contrario
(Luís) e nenhuma ausência. Projeto de Lei Ordinária n" 989 de 2019 de autoria do
Executivo Municipal. Assunto: DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇA MENTARIAS
DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. O Presidente
colocou em segunda discussão dos senhores vereadores. Ninguém tendo se manifestado o
Presidente colocou em processo de votação, resultando APROVADO com quatorze votos
favoráveis, nenhuma abstenção, um voto contrario (Luís) e nenhuma ausência. Nada mais
havendo a ser deliberado na Ordem do Dia o Presidente convidou os parlamentares para que
fizessem a entrega das Moções de Aplausos para os homenageados à Atleta Katia e o Atleta
Matheus da Silva Gomes. Nada mais a ser deliberado 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 Luís Pereira Costa. (2:14) Dirigiu-se ao senhor Renato
representante do Procon, sobre as reclamações recebidas pela população da Caixa Econômica,
que possam juntos estarem fiscalizando ou ate mesmo notificarem a agencia devido os caos
inerentes causados pela agencia. Reforçou o pedido ao Procon que fiscalize que faça a ei
valer. Ressaltou ir ate o senhor Renata para fazerem uma fiscahzação em loco e verificar a
situação da agencia no município. Reiterou sobre as reclamações e situações do PSF Ubs
Rural. Criticou o salario das pessoas que são terceirizadas pela empresa, questionando a
situação. Pediu uma atenção a empresa que valoriza as pessoas que já estão. Indagou ver
tantas sacanagens com as pessoas que trabalham. Mencionou sobre uma conversar que tev^
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I  com um senhor de idoso. Parabenizou Lana pelo festival e a eoordenadora do turismo e que
esta a disposição de todos. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra o Vereador Manoel
Mazzutti Neto. (2:19) Discorreu sobre agenda na quinta-feira na convenção JMDB e
agradeceu aos organizadores pelo eonvite, parabenizando o senhor Gustavo pela Presidência e
os deputados que se fizeram presente ao evento. Enalteceu a presença dos senhores e
Presidente Nacional Assis juntamente com o representante de Goiás. Parabenizou a vereadora
Edna pela indicação de sua autoria que foi inaugurada pela Prefeitura. Pediu que as pessoas
visitam o local e levem os visitantes para conhecer os pontos turísticos. Citou como o
exemplo os encontros dos MotoClube que lotam os comércios de primavera. Enalteceu
parabenizando a vinda da Loja Havan em nome do senhor Luciano. Agradece e despediu-se.
Usou a palavra o Vereador Antônio Marcos Carvalho dos Santos. (2:23) Reiterou sobre o
assunto dos caos da Caixa Federal. Enalteceu os trabalhos da chefe do Proeon a senhora

Aline. Informou sobre as ações civis contra a agencia e que estão trabalhando muito para
selecionarem os problemas inerentes da mesma. Salientou sobre a construção do novo prédio
da agencia. Pediu ajuda dos companheiros para resolverem os problemas. Citou como
exemplo a nova agencia do Banco Brasil. Ressaltou sobre o senso no qual a agencia esta
dentro da normativa, pontuando os atendimentos não só da cidade, mas sim de toda a região.
Frisou reiterando as discussões em plenários pelos parlamentares, reforçando o pedido em se
reunirem com mesa para conversarem. Reiterou os requerimentos de sua autoria que ainda
não foram atendidos. Reiterou novamente sobre as indicações dos cargos, dirigindo-se ao
Presidente. Ressaltou seu questionamento deixando sua opinião para melhorias a
eeonomicidade. Explanou serem vitimas de gastos absurdos pontuando que alguns se
beneficiam deles. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra a Vereadora Carmen Betti
Borges de Oliveira. (2:29) Agradeceu a presença do empresário Euciano e do senhor Abraão
relembrou de quando os conheceu. Ressaltou sobre agenda no decorrer da semana,
enaltecendo os trabalhos realizados através do mutirão agradecendo a todos envolvidos.
Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra a vereadora Edna Maehnie. (2:32) Retornou a
tribuna mandando um abraço a senhora Alzira da cidade Aparecida do Leste. Parabenizou o
Prefeito pela inauguração do Centro Atendimento ao Turismo, através de uma indicação de
sua autoria. Ressaltou a importância do turismo na cidade e região. Parabenizou enaltecendo a
pilota de Cart Camila da Silveira de quatorze anos pela conquista campeã de corrida.
Pronunciou com tristeza que se fazem vinte anos que sua ex-sogra a senhora Maria Bressan
Bortolanza faleceu lastimando sua falta. Salientou parecer que o povo esta todo mundo louco.
Citou um caso em Bolívia e no Chile. A vereadora expressou espanto com a reação da
população, proferindo acalmarem os ânimos. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra o
Vereador Juarez Faria Barbosa. (2:37) Agradeceu a presença dos senhores Damiao e
Abraão juntamente com sua esposa. Reiterou a fala do vereador Antônio referente ao novo
prédio da Caixa Federal. Defendeu ser uma indicação do vereador Paulo Donin, no qual esta
em busca para uma nova sede do Correio. 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

Presidente:.. .^
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