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Ata n". 048/2019

Sessão Ordinária do dia 25 de Novembro de 2019

Aos vinte e cinco (25) dias do mcs dc 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 (AUSENTE), 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 à aprovação do
Plenário". O Presidente colocou em votação a dispensa da leitura da Ata da Sessão Ordinária
do dia dezoito (18) de Novembro de 2019. Resultando APROVADA a dispensa da leitura da
Ata, o Presidente colocou em votação a Ata da Sessão Ordinária do dia dezoito (18) de
Novembro de 2019. Resultando APROVADA. O Presidente convidou o Segundo Secretário,
Vereador Juarez Faria Barbosa, para que fizesse a leitura das indicações e projetos em pauta,
como segue: Indicação n" 545 de 2019 de autoria do vereador Luís Pereira Costa. Assunto.
"O objetivo é solicitar que a Prefeitura Municipal realize a revitalização com manutenções em
todas as ruas do Bairro São Cristóvão, que estão com muitos buracos e o asfalto deteriorado".
Indicação n" 546 de 2019 de autoria do vereador Luís Pereira Costa. Assunto: "O objetivo é
solicitar que a Prefeitura Municipal altere todas as ruas do bairro São Crisíovão para mão
única. Esse pedido é para que haja mais mobilidade no trânsito e também facilite aos
moradores do bairro em relação ao deslocamento". Moção de Aplausos n" 040 de 2019 de
autoria da vereadora Carmem Betti e coautoria: Juarez da Loretta. Assunto: Concede Moção
de Aplausos, aos idealizadores do Projeto Pérola Negra, Kelcia Patrícia Batemarque, Josileide
Maria Medeiros, os Colaboradores: Jaqueline Santos Castelhano, Marcelo de Souza e Sandra
Sampaio, Antonia Gislene da Silva, Elaine Terezinha Scopel, Mareia Angélica Barboa
Coradini, Marcilene Marques Pereira, Otávio Rodrigues da Silva, Reginaldo Souza Rosa,
Rosa Maria Ferreira dos Santos Almeida, Rosa Maria de Souza Fai, Tania Maria da Silva e
Vera Lúcia Coli, e Telma Sônia Souza. Moção de Pesar n° 041 de 2019 de autoria da
vereadora Ivanir Viana e coautorias: Juarez da Loretta, Neri Gaiteiro. Assunto. Concede
Moção de Pesar, a Família Ortolani pelo falecimento da senhora Luiza Maria Rossi Ortolani.
Projeto de Lei Ordinária n° 1011 de 2019 de autoria do Executivo Municipal. Assunto:
Dispõe sobre a alteração da Lei 1.216 de 13 de abril de 2.011 e dá outras providências".
Projeto de Lei Ordinária n" 1025 de 2019 de autoria do vereador Elton e coautoria: Manoel.
Assunto: Denominação praça pública. A Praça localizada na Av, Dom Sebastião Figueiredo,
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situada às margens da Área de Preservação Permanente (APP), localizada logo abaixo a sede
da Aciple no bairro Jardim das Américas, em nossa cidade, passa a denominar-se BOSQUE
PARQUE JARDIM DAS AMÉRICAS". Moção de Aplausos n" 035 de 2019 de autoria do
vereador Paulo Donin. Assunto: ALUINDO JOSE DAL PIVA, fora indicado a receber a
honraria em âmbito do município, a "MOÇÃO DE APLAUSOS", devido a sua relevante
contribuição e| incondicional empenho em prol desenvolvimento e crescimento de Primavera
do Leste. Moção de Aplausos n" 037 de 2019 de autoria do vereador Manoel. Assunto:
"Concede Moção de Aplausos, ao Senhor VÍTOR FERNANDO BALSAN". Projeto de Lei
Ordinária n" 1012 de 2019 de autoria do Executivo Municipal. Assunto: Autoriza o
Executivo Municipal a receber Doação de Imóvel Urbano que menciona de particular e dá
outras providências. Emenda Modificativa n" 001/960 de 2019 de autoria da vereadora
Carmem Betti. Assunto: Altere-se o § 1°, Artigo 20, do Projeto de Lei n° 960 de 2019.
Emenda Modificativa n° 002/960 de 2019 de autoria da vereadora Carmem Betti. Assunto:
Altere-se o Paragrafo Único do Artigo 15, do Projeto de Lei n° 960 de 2019. Emenda
Modificativa n" 003/960 de 2019 de autoria da vereadora Carmem Betti. Assunto: Altere-se
o Artigo 23, do Projeto de Lei n° 960 de 2019. Emenda Modificativa n" 004/960 de 2019 de
autoria da vereadora Carmem Betti. Assunto: Altere-se o "§ 3°", Artigo 23, do Projeto de Lei
n° 960 de 2019. Emenda Modificativa n" 005/960 de 2019 de autoria da vereadora Carmem
Betti. Assunto: Altere-se o Artigo 24, do Projeto de Lei n° 960 de 2019. Emenda
Modificativa n" 006/960 de 2019 de autoria da vereadora Carmem Betti. Assunto: Altere-se
o "§ 1°" do Artigo 38, do Projeto de Lei n° 960 de 2019. Emenda Modificativa n" 007/960
de 2019 de autoria da vereadora Carmem Betti. Assunto: Altere-se o "§ 2°" do Artigo 38, do
Projeto de Lei n° 960 de 2019. 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 a Vereadora Ivanir Maria
Gnoatto Viana. (21:37) O vereador deu boa noite a todos, cumprimentou os colegas
vereadores, as autoridades presentes e o público em geral. Parabenizou a família Consentindo
e a Prefeitura pela inauguração do Jardim das Américas localizada no Jardim das Américas.
Ressaltou sobre agenda na semana passada a Capital juntamente com a vereadora Carmem e
os Prefeitos pontuando a pauta da reunião apoio para a Ponte de concreto do Vale Verde e
Tapa buracos na MT-130 parabenizando o secretario por atender sua indicações. Parabenizou
o senhor Júlio César pela promoção Mis Infantil Mato-grossense. Parabenizou o Ministério
Publico em nome do Promotor por doar dois veículos para a secretaria do Meio Ambiente.
Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra o Vereador Juarez Faria Barbosa. (24:05) O
vereador deu boa noite a todos, cumprimentou os colegas vereadores, as autoridades presentes
e o público em geral. Ressaltou agenda na semana passada nos Bairros São Jose e Santa Clara
fiscalizando os caos provocados pelas chuvas citando uma erosão de risco. Salientou a luta da
esposa contra a construção da rua D no bairro destacando ser a mesma que esta causando os
danos. Proferiu a retirada das famílias devido ao perigo que estão correndo. Disse ter
participado da feira dos alunos da escola Mauro Weis salientando a importância do projeto
advinda pelas crianças. Ressaltou sobre a entrega de dois carros para o Meio Ambiente
proferida pelo Ministério Publico. Agradeceu os trabalhos realizados pelo Promotor João
Batista em prol a comunidade de primavera do leste. Ressaltou sobre a copia do projeto Dom
Bosco proferido pelo Mestre Damiao. O vereador relatou a importância do projeto em prol ao
esporte. Pediu apoio aprovação do projeto aos colegas vereadores. Agradeceu e despediu-se.
Usou a palavra o Vereador Luís Pereira Costa. (30:00) O vereador deu boa noite a todos.
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cumprimentou os colegas vereadores, as autoridades presentes e o público em geral. Ressaltou
ter participado dos trintas anos da escola Mauro Weis, parabenizando ao projeto Pérola Negra.
Ressaltou sobre a criação do projeto proferida pela diretora Graça da escola Cremilda. Disse
ter participado no Distrito Jose de Alencar no plantio das arvores no feriado juntamente com o
secretario Henrique. Criticou as postagens na rede social dos puxa-saco do Prefeito
parabenizando-o pela ação. Esclarecendo que o Prefeito nem estava no local indagando sobre
as arvores cortadas pelo o Prefeito. Parabenizou os servidores que se fez presente juntamente
com a sua família. Parabenizou o secretario do Meio Ambiente Henrique o promotor doutor
João, Executivo e todos que se fizeram presente na entrega dos veículos, citando a harmonia
dos poderes. Disse estar guardando do Meio Ambiente o estudo feito para os cortes de cada
arvores do município e o estudo feito próximo a BR-070 na área que foi desocupada, que
foram retirada algumas famílias e hoje continua alguns veículos, reafirmando não ter
recebido a documentação e continuara aguardando a resposta. Ressaltou sobre a rua Elza
Consentindo no barro Centro Eeste onde estar com problema sério com a agua, com a
construção da rotatória na Br-070, onde as casas estão alagando e que precisam procurar algo
para ser feito no local. Proferiu ter visitado os moradores constatou que chove e entra agua em
todas as casas. Ressaltou ter visitado a APP próximo ao bairro Cristo Rei constando lixos
jogado e pediu uma atenção do secretario Henrique e Meio Ambiente para poderem ter um
cuidado em relação ao local, informou ter pessoas invadindo a área de preservação. O
vereador ressaltou sobre as indicações dos parlamentares em fazerem uma pista de caminhada
ao lado de anos e nunca foram atendidos. Pediu que o mesmo cuidado que tem sido ern alguns
bairros no município que seja também nos bairros mais distantes. Citando o bairro Cristo Rei
anoite é escuro e as ruas estão feias e estão apagadas estão precisando do cuidado também.
Ressaltou ter participado da reunião juntamente com a vereadora Ivanir e o senhor Odvanildo,
referente às reivindicações das Técnicas (o) de Enfermagem da UPA. Indagou a falta da
presença do Prefeito informando que não estava na cidade e, no entanto pessoas informou que
ele estava na praça de caminhada. Criticou o posicionamento do Prefeito ao não atender a
equipe. Salientou sobre o projeto no qual ficou tratado na casa, onde ficou de ser chamado
novamente para serem discutidos novamente com a equipe e não chegou a casa indagando.
Ressaltou para o senhor Advanildo que estará aguardando. Ressaltou sobre as obras dos
desabamentos inerentes no município informando que estão atentos. Ressaltou ter protocolado
um documento na prefeitura pedindo informação sobre o Sindicato Rural. O vereador almejou
obter respostas para poderem entrar com a ação e retomarem o Parque de Exposição.
Salientou sobre a festa Umadeprir da Igreja Assembléia de Deus agradecendo o Pastor pelo
evento. Reiterou a falta de oportunidade em se pronunciar na igreja que congrega, indagando
a oportunidade que o Prefeito teve proferida pelo pastor em um evento evangélico. Dirigiu-se
a vereadora Carmem ter conhecimento da rigidez da congregação. Citou um versículo da
Bíblia proferida pelo político Daniel. Ressaltou agradecimento do pasto ao Prefeito por
permitir que o ônibus fosse buscar os fies nos bairros de primavera do leste. O vereador
informou ter ouvido no lançamento da Pedra Fundamental Prefeito Leo é amigo da igreja,
Prefeito Leo doou a terra para fazerem o terro da pedra fundamental. Ressaltou que o pastoi
esta sendo conivente com a corrupção com o roubo afirmando ser roubo, como muitos outros
pastores de primavera do leste são coniventes com o roubo, sendo conivente com os presentes
do rei. Ressaltou que Daniel recusou os presentes advinda a ele. Proferiu que precisam
procurar algum profeta Eliseu para serem curados da lepra da corrupção que invadem esse
país e esta cidade. Indagou as criticas advinda ao vereador, afirmando continuar indo a igreja
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e orando. Destacou indagando o posicionamento do Prefeito e que os entendedores
entenderam quem lê a Bíblia e sabe oque esta falando, pedindo para que as pessoas coloquem
a mão na consciência. Ressaltou que os cristãos tem que dar exemplos e não lançar a nossa
mão a corrupção e não fazerem parte de sentarem a mesa da corrupção. Salientou o
posicionamento dos cristãos ao subir no palanque na época de política. O vereador deixou o
seu posicionamento de indagação e pediu misericórdia para todos. O vereador terminou a fala
citando um versículo da Bíblia. Reiterou misericórdia para todos informou que Deus não
precisa de esmola pôs ele é rico e que o templo do pasto vai sair se Deus tiver. Informou que
deus não esta no negocio e que Deus tenha misericórdia de todos. Agradeceu e despediu-se.
Usou a palavra o Vereador Manoel Mazzutti Neto. (41:22) O vereador deu boa noite a
todos, cumprimentou os colegas vereadores, as autoridades presentes e o público em geral.
Salientou o discurso do vereador Luís em que o deixou estarrecido com o seu
posicionamento. E relembrou o vereador dos discursos anteriores em tribuna sobre as
reclamações de não terem comprido os acordos que o fez. No qual o Prefeito havia lhe feito
um compromisso de apoiar na condição de deputado estadual, salientando entender a revolta
do vereador. Mas não condiz com outros discursos proferidos da mesma tribuna. Ressaltou
agenda em Cuiabá na semana passada juntamente com o vereador Paulo Donin. Relatou a
busca de algumas emendas citando-as. Agradeceu pela recepção do deputado em atendê-los.
Disse ao deputado Carlos Bezerra e ao secretario de Agricultura Familiar que estão
aguardando e confiando no compromisso feito pelos os mesmo no atendimento à população.
Parabenizou o Executivo Municipal e a família Consentino pela construção e inauguração da
Praça no Jardim das Américas. O vereador defendeu o projeto em prol ao bem estar da
população primaverense. Almejou que ao propiciar a todos os bairros que as pessoas tenham o
seu devido lazer estarão economizando nos atendimentos da saúde. Fez uma ressalva especial
à construção de uma área destina aos animais na praça, justificando o projeto. Agradeceu
parabenizando em nome de todos daqueles que defendem a causa animal a todos os
envolvidos na construção da obra. Ressaltou que no dia da inauguração verificou a presença
da Policia Federal fazendo treinamento com o Goc e ao falar com a nova delegada da PRF no
evento da entrega dos veículos para o Meio Ambiente, salientou sobre a importância de
reinstalarem o canil da Policia Rodoviária Federal no município. O vereador salientou que
através dos grupos de operações com os cães poderão melhorar muito se dirigindo ao
vereador Carlos Venâncio. Deixou o apelo ao pessoal da PRF para que reinstale o grupo de
operação com os cães e reative o canil da BR-070, onde será uma pedra no sapato dos
traficantes que usam a rodovia. Parabenizou o Ministério Publico pela celebração aos Taxis,
pontuando os direcionamentos através desta celebração para área da Saúde, Meio Ambiente e
Drones. Deu boa noite para o doutor Renato Canacine agradecendo pela presença. Discorreu
sobre os trabalhos do promotor João Batista no município. Afirmou que Primavera ira por
muito e muito tempo vai sentir saudades do seu apoio. Parabenizou o pessoal do CTG pelo
Jantar Dançante agradecendo o colega Neri composta pela dupla pela recepção. O veieador
mandou um grande abraço para o patrão do ctg e que sempre estará à disposição agradecendo
pelo convite. Citou sobre o projeto Dom Bosco apresentado pelo vereador Juarez e pediu que
o executivo atenda na sessão da área salientando a importância do projeto. Ressaltou sobre os
pedidos dos colegas em tribuna sobre situação dos carros na área da BR-070, informando que
a área é escriturada e que a posse pertence o proprietário e tem que ser respeitada a APP.
Relatou se estão usando adequadamente é outra historia, mas a documentação da á.rea no qual
checou ela é valida. Reiterou sobre o bairro novo do Riva questionando de quem é à conta de
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energia da iluminação publica do bairro. Propôs para os colegas reestudar para dar uma
diminuída na iluminação naquele bairro. Justificando não ter nenhuma residência e que íbrão
uma economia deixando o seu apelo ao executivo para que possa analisar com carinho.
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.
(53:07) O vereador deu boa noite a todos, cumprimentou os colegas vereadores, as
autoridades presentes e o público em geral. Salientou ter participado do evento da vigésima
primeira corrida Homens do Mato realizado pela PM do estado. O vereador ficou na vigésima
nona colocação faixa etária expressando felicidade ao participar do evento. Parabenizou a
instituição pela organização do evento. E proferiu incentivo a população que tem que ter
proximidade com a PM, para a cada dia poder apoiar e valorizar quem realmente estar do
nosso lado, para nos defendermos nos momentos, mais difícil no qual nos encontramos.
Parabenizou o promotor de justiça João Batista pela devolução ao erário publico de rnais de
dois milhões de reais destinados para dois veículos, drones e investimento a saúde do
município. Agradeceu os trabalhos do promotor João em prol ao município almejando
sucesso na nova empreitada na cidade de Barra do Garça. Agradeceu e despediu-se. Usou a
palavra o Vereador Antônio Marcos Carvalho dos Santos (56:29) O vereador deu boa
noite a todos, cumprimentou os colegas vereadores, as autoridades presentes e o público em
geral. Apresentou em resposta a vereadora Carmem que no momento não se fez presente.
Dirigiu-se ao vereador Luís por ter lhe deixado surpreso com o seu posicionamento citando a
sua fala. Deixou claro a população não estar defendendo o Prefeito citando um versículo da
Bíblia. Perguntou para o vereador se ele tem orado para o Prefeito? Pediu para o Presidente o
uso do Datashow pontuando alguns questionamentos, proferido pelo mesmo ao Poder
Legislativo. Ressaltou para a população que o vereador não estar negativando a mesa nem os
demais colegas, nem agregando nenhum apoio politico. Reiterou que a população gosta de
uma boa briga citando; como exemplo o posicionamento do ex-funcionário da casa e do
deputado Ulisses. Reiterou o requerimento protocolado na casa no mês de janeiro do ano de
dois mil e dezenove requerendo providencia aos gastos do poder legislativo. Proferiu que no
mês de fevereiro protocolou as providencia que precisava ser tomada. Esclareceu para a
população que a maquiagem tinha acabado. O vereador fez questionamentos ressaltou que o
país precisa da reforma politica destacando quais reformas a serem mudadas. Citou a
constituição federal. Pediu para os parlamentares conferir os levantamentos apresentado no
Datashow referente ao artigo citado. Reiterou ter sido derrotado na eleição e sido questionado
pelos os demais. O vereador fez a leitura de uma pesquisa proferida pelo o mesmo. Citou
sobre a previsão realizada pela casa. Questionando ser crescimento de receita e não de
economia. Proferiu que a prefeitura de primavera no ano de dois mil e doze teve uma
arrecadação de cento e vinte e três milhões podendo conferir no Datashow e no portal de
transferência no site o fechamento em dois mil e dezoito duzentos e trinta mil mais. Fazendo
questionamento que automaticamente irar refletir no repasse para a casa. Continuou fazendo
apontamento do repasse questionando o aumento do repasse de dez milhões e quinlientos e
vinte e quatro. Questionando...existe economia? Salientou para os vereadores ficarem
chateado com os números e não com o vereador. Reafirmando o seu questionamento...existe
economia? Pontuou os fatos inerentes da arrecadação do poder legislativo demostrando no
Datashow para os parlamentares. Questionou os vereadores se sabem responder onde a
economia estar! Pediu para os parlamentares questionar os números e não o vereadon
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Ressaltou que o recado é para o parlamento e para o país. Que o parlamento precisa sentar e
fazer uma reforma política. Indagou oque esta acontecendo que subiu a receita e não se
aumenta tanto a devolução! Citou o numero de servidores no ano de dois mil e dezoito
aprovado no concurso, tendo trinta e cinco servidores comissionados sendo cargo de
confiança e em dois mil e dezenove contem vinte e dois efetivo e trinta e sete comissionados
questionando como foi economizado se houve aumento de comissionado. Indagou que os três
vigias não recebe o fg. Citando o custo de mais de setecentos mil reais ao mês. Reiterando^a
forma política no parlamento. Ressaltou que os parlamentares fogem ao realizar uma reunião
com o mesmo. Disse para a vereadora Ivanir que o povo esta lá fora gritando. Ressaltou que
dentro dos números que é mostrado pela contabilidade estar legal. Salientou as vertentes nos
cofres publico para atender a população citando-o. Continuou demostrando os números no
Datashow. O vereador fez criticas ao receber criticas a sua pessoa. Implorou para baixarem o
repasse para ter uma economia real. Avisou para primavera que tem compromisso é com o
povo e com o país. Reiterou as mudanças do país. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra
o Vereador Carlos Venâncio dos Santos. (01:08) O vereador deu boa noite a todos,
cumprimentou os colegas vereadores, as autoridades presentes e o público em geral. Rebatou
as criticas da questão do transito, pontuando a circulação de um vídeo nas redes social. O
vereador expõe o seu posicionamento defendendo os agentes de transito. Citou ação da policia
no ato do fragrante como exemplo. Salientou sobre os questionamentos dos cidadãos, frisando
parecer que o rato esta mandando no gato. Citou outros exemplos inerentes. Frisou para o
vereador Antônio, que nunca recebeu um convite para participar de uma reunião com o
parlamentar. Esclareceu que o dia que for convocado fara presença e que esta a disposição
para discutir os assuntos pertinentes da casa. Frisou pra não deixar transparecer a população
que a casa só tem vereador covarde que esta correndo de alguma coisa, ressaltou ser bonito de
ver quando tem algum evento a planteia enche e após postas nos grupos de whatsapp. Frisou
os prestígios dos pré-candidatos, almejando que façam um bom trabalho e que venha a casa e
possa na próxima legislatura possam estar os representando. Agradeceu e despediu-se. Usou a
palavra a Vereadora Carmen Betti Borges de Oliveira. (01:12) A vereadora deu boa noite
a todos, cumprimentou os colegas vereadores, as autoridades presentes e o público em geral.
Reiterou a fala do vereador Antônio, salientando deixar alguns pontos de interrogação.
Pontuou seu ponto principal ao discurso do vereador Antônio e em seguida dirigiu-se ao
vereador Valmislei, que conseguiu sim através dos números dizer para toda população
Primaverense que sim desde dois mil e dezessete fizeram uma boa economia na Câmara
Municipal. Frisou que os números não mentem. A vereadora fez uma comparação acreditando
ser de um bom senso, os dois últimos anos de dois mil e dezessete e dois mil e dezoito
comparando-se com a legislatura do ano de dois mil e treze e dois mil e quatoize. Frisou que
os anos anteriores não acompanhava por achar ser uma outra realidade. Frisou que hoje faz
questão de comparar sobre os dois anos, por entender ao fazer parte da Mesa, profeiiu a
experiência do vereador onde o ex-vereador Pascoal era Presidente. Pontuou algumas coisas
baseadas na questão da economia citando-o e esclarecendo a cada despesas em tribuna.
Ressaltou a devolução no ano de dois mil e treze e dois mil e quatorze, comparando dois anos
depois teve uma baixa porcentagem de salario de sete por cento. Pontuou esclarecendo para o
vereador Antônio outras questões citando os gastos das diárias. Proferiu outras despesas para
o vereador Valmislei, pontuando a economia e frisou que poderá passar para todo mundo o
levantamento legal feito pela mesma. A vereadora pontuou varias outras economias e que
dentro de números não tem como argumentar. Ressaltou sobre a devolução no ano de dois e
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dezessete hum milhão e setecentos e oitenta e cinco reais. Frisou é ou não é economia? Citou
a devolução no ano de dois mil e dezoito, pontuando a economia com diárias. Frisou que
dentro dos balancetes sim, é comprovado que se tem uma economia sim, pôs sempre batem na
tecla eu os vereadores estão mentindo para o povo, dizendo que não estão economizando.
Esclareceu que estão trabalhando com seriedade a mesa em seu nome faz questão na primeira
Sessão no ano de dois mil e vinte, passara a publico para toda a população o fechamento do
ano de dois mil e dezenove. Frisou que a mesa tem competência para estar cobrando o
Presidente. Salientou que se a mesa da época não teve essa diligencia esse zelo de cobrar o
Presidente e deixaram fazer oque fiz, pôs sabem o quanto ficaram rasto daquela gestão. Frisou
entender que boje a realidade é outra totalmente diferente. Justificou esclarecendo a função
gratificada na casa e citou como exemplo a passagem do senhor Flilário no poder publico.
Frisou que a função gratificada é constitucional e pontuou que no poder legislativo tem quinze
comissões que são necessária para o bom andamento da câmara municipal defendendo os
trabalhos de todos que faz jus do fg. A vereador reiterou a fala do vereador ao dizer que após
o expediente os servidores não permanecem na casa! Frisou ser algo inverídico defendendo os
servidores citando vários exemplos de serviços prestados pelos os mesmo. Salientou como
participante da mesa que fara um requerimento em publico dirigindo-se ao Presidente para
que o mesmo marque uma reunião com o excelentíssimo senhor Antônio Marcos, pôs
expressou estar cansada de ouvir que estão correndo do mesmo, não sendo verdade.
Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra a Vereadora Edna Machnie. (01;2j) A vereadora
deu boa noite a todos, cumprimentou os colegas vereadores, as autoridades presentes e o
público em geral. Ressaltou felicidade ao ver os senhores João e a senhora Fatima no plenário.
Esclareceu que sairá fora do assunto discutido pela casa. Preferiu a importância do dia não
violência contra a mulher, destacando ser uma bandeira da bancada feminina. A vereadora
discorreu fazendo a leitura em tribuna sobre: a historia das "Imiãs Pátria Minerva e Maria
Tereza Maribel" conhecidas como as Mariposas. Salientou que no Brasil 43% das mulheres
em situação de violência sofrem agressões diariamente. Pontuou que trinta e cinco por cento
das mulheres são agredidas semanalmente, em media a cada onze minutos uma mulher e
estuprada no país. Ressaltou que no mundo mais de cem milhões de meninas poderão ser
vitimas de casamentos forçados durante a próxima década. Proferiu em seu discurso que
mutilação genitais é realizado em cerca de três milhões de meninas e mulheres por ano.
Pontuou que no Matogrosso registrou este ano de dois mil e dezenove um aumento de 5,8 por
cento dos casos de feminicídio, tendo como maior motivação 40% crime passional e segundo
lugar uso de drogas. Ressaltou que a maioria dos crimes cometido no Matogrosso e primavera
não esta fora, são cometido por armas de fogo em segundo lugar por armas cortantes.
Salientou sobre a desigualdade de salario em 142 municípios proferida pelo o ranking
mundial, ressaltando que o brasil ficou na posição 124 onde as mulheres ganham menos que
os homens na mesma função. Disse vão se passar com esse ritmo vão se passar mais de
oitenta anos para que as mulheres ganham o mesmo que os homens, citando a igualdade de
salario só em dois mil e noventa e cinco. Pontuou a porcentagem de salários das mulheres
fazendo o mesmo esporte. Citou o exemplo do porcentual salarial da jogadora Marta, onde a
mesma expressou indignação pelos patrocinadores, sendo seis vezes campeã do mundo, o
patrocinador de um tênis queria que ela usasse o tênis, pagando muito menos a ela do que
fosse pago para os homens. Salientou que no cinema e na tv não é deferente relatando
exemplos. Ressaltou o salario das brasileiras ao ocupar os cargos de chefia, relatou que as
mesmas sofrerão assedio sexual no ambiente de trabalho, pontuando ser dados gravíssimos. W
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Relatou o crime de honra advinda por homicídios de mulheres jovens adultas amando as
vezes da própria família por alguma suspeitas ou caso de transgressões sexuais ou
comportamental citando-os. A vereadora relatou que os crimes praticados são paia não
manchar a honra o nome da família. Salientou os números de mulheres mortas por crime de
honra no. mundo e por ano. Ressaltou o numero de violência contra as mulheres. Proferiu
sobre a data do dia vinte e cinco do mês de novembro. Salientou que a causa é humanitária de
todos. Ressaltou que o feminismo é uma luta pela igualdade e muito se orgulha em pertencer e
de dizer que é feminista. Esclareceu que se houver uma outra expressão ou monocultura e
lutar pela mesma causa estará lado a lado. A vereador terminou seu discurso salientando; amsi
do que nomear a causa é hora de coloca-la em pratica, de despertar a consciência e não aceitar
que um tapa é literal metaforicamente seja motivado pela existência de um órgão genital. A
vereadora salientou ser a hora de perguntar com honestidade será que contribuiu com essa
barbaria? O que posso fazer para combatê-la? Salientou não poderem aceitar uma mulher
morta ou agredida sendo ela a que gera as crianças e a população. Deixando o seu
questionamento em defesa a mulher. Ressaltou que não seriam necessárias as criações das leis
em defesa a mulher que respeitassem a vida. Terminou a fala que precisam combater o
feminicidio a violência contra as mulheres, crianças e em todo em geral. 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. Moção de
Aplausos n° 040 de 2019 de autoria da vereadora Carmem Betti e coautoria. Juarez da
Loretta. Assunto: Concede Moção de Aplausos, aos idealizadores do Projeto Pérola Negra,
Kelcia Patrícia Batemarque, Josileide Maria Medeiros, os Colaboradores: Jaqueline Santos
Castelhano, Marcelo de Souza e Sandra Sampaio, Antonia Gislene da Silva, Elaine Terezinha
Scopel, M^cia Angélica Barboa Coradini, Marcilene Marques Pereira, Otávio Rodrigues da
Silva, Reginaldo Souza Rosa, Rosa Maria Ferreira dos Santos Almeida, Rosa Maria de Souza
Fai, Tania Maria da Silva e Vera Lúcia Coli, e Telma Sônia Souza. O Presidente encaminhou
para a Comissão de Justiça e Redação para que dê seu parecer no prazo regimental. Moção de
Pesar n° 041 de 2019 de autoria da vereadora Ivanir Viana e coautorias: Juarez da Eoretta,
Neri Gaiteiro. Assunto: Concede Moção de Pesar, a Família Oitolani pelo falecimento da
senhora Euiza Maria Rossi Ortolani. O Presidente encaminhou para a Comissão de Justiça e
Redação para que dê seu parecer no prazo regimental. Projeto de Lei Ordinária n" 1011 de
2019 de autoria do Executivo Municipal. Assunto: Dispõe sobre a alteração da Lei 1.216 de
13 de abril de 2.011 e dá outras providências". O Presidente encaminhou para as Comissões
de Justiça e Redação, da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento e da Comissão de
Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social para que dê seu parecer no prazo regimental.
Projeto de Lei Ordinária n" 1025 de 2019 de autoria do vereador Elton e coautoria: Manoel.
Assunto: Denominação praça pública. A Praça localizada na Av, Dom Sebastião Figueiiedo,
situada às margens da Área de Preservação Permanente (APP), localizada logo abaixo a sede
da Aciple no bairro Jardim das Américas, em nossa cidade, passa a denominar-se "BOSQUE
PARQUE JARDIM DAS AMÉRICAS". O Presidente encaminhou para a Comissão de
Justiça e Redação para que dê seu parecer no prazo regimental. Moção de Aplausos n" 035
de 2019 de autoria do vereador Paulo Donin. Assunto: AECINDO JOSE DAL PIVA, fora
indicado a receber a honraria em âmbito do município, a "MOÇÃO DE APLAUSOS , devido
a sua relevante contribuição e| incondicional empenho em prol desenvolvimento e
crescimento de Primavera do Leste. O Presidente colocou em discussão dos senhores
vereadores. Ninguém tendo se manifestado o Presidente colocou em processo de votaçã^
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simples, resultando APROVADO pelos senhores vereadores. Moção de Aplausos n° 037 de
2019 de autoria do vereador Manoel. Assunto: "Concede Moção de Aplausos, ao Senhor
VÍTOR FERNANDO BALSAN". O Presidente colocou em discussão dos senhores
vereadores. A palavra do vereador Manoel. Dirigiu-se aos parlamentares defendendo a
criação da moção ao homenagear o senhor Vitor. O vereador explanou sobre os trabalhos
desenvolvido pelo homenageado em prol ao município. Salientou sobre uma nova idealização
em união com o MotoClub Cavaleiros Negros. Parabenizou o senhor Vitor pelo merecimento
a homenagem e toda a equipe do Sicredi. Pediu apoio a todos os colegas aprovação da
matéria. Ninguém mais tendo se manifestado o Presidente colocou em processo de votação
simples, resultando APROVADO pelos senhores vereadores. Projeto de Lei Ordinária n°
1012 de 2019 de autoria do Executivo Municipal. Assunto: Autoriza o Executivo Municipal a
receber Doação de Imóvel Urbano que menciona de particular e dá outras providências. O
Presidente colocou em primeira discussão dos senhores vereadores. A palavra da vereadora
Edna. Esclareceu a criação do projeto justificando a sua importância para conhecimento da
população. Pediu apoio aos colegas para 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 em processo de votação simples,
resultando APROVADO pelos senhores vereadores. Emenda Modificativa n" 001/960 de
2019 de autoria da vereadora Carmem Betti. Assunto: Altere-se o § 1°, Artigo 20, do Projeto
de Lei n° 960 de 2019. O Presidente colocou em discussão dos senhores vereadores. A
palavra da vereadora Carmem. Justificou esclarecendo a importância da alteração das sete
emendas inerentes em pauta. Pediu apoio dos colegas para aprovação da matéria. Esclareceu
que nenhuma das sete emendas alterará o teor do projeto em que foi amplamente discutido
com a categoria e trabalhado com a categoria. Ninguém mais tendo se manifestado o
Presidente colocou em processo de votação simples, resultando APROVADO pelos senhores
vereadores. Emenda Modificativa n-; 002/960 de 2019 de autoria da vereadora Carmem
Betti. Assunto: Altere-se o Paragrafo Único do Artigo 15, do Projeto de Lei n 960 de 2019.
O Presidente colocou em discussão dos senhores vereadores. Ninguém tendo se manifestado o
Presidente colocou em processo de votação simples, resultando APROVADO pelos senhores
vereadores. Emenda Modificativa n" 003/960 de 2019 de autoria da vereadora Carmem
Betti. Assunto: Altere-se o Artigo 23, do Projeto de Lei n° 960 de 2019. O Presidente colocou
em discussão dos senhores vereadores. Ninguém tendo se manifestado o Presidente eolocou
em processo de votação simples, resultando APROVADO pelos senhores vereadores.
Emenda Modificativa n° 004/960 de 2019 de autoria da vereadora Carmem Betti. Assunto:
Altere-se o "§ 3°", Artigo 23, do Projeto de Lei n° 960 de 2019. O Presidente colocou em
discussão dos senhores vereadores. Ninguém tendo se manifestado o Presidente colocou em
processo de votação simples, resultando APROVADO pelos senhores vereadores. Emenda
Modificativa n° 005/960 de 2019 de autoria da vereadora Carmem Betti. Assunto: Altere-se
o Artigo 24, do Projeto de Lei n° 960 de 2019. O Presidente colocou em discussão dos
senhores vereadores. Ninguém tendo se manifestado o Presidente colocou em processo de
votação simples, resultando APROVADO pelos senhores vereadores. Emenda Modificativa
n" 006/960 de 2019 de autoria da vereadora Carmem Betti. Assunto: Altere-se o § 1° do
Artigo 38, do Projeto de Lei n° 960 de 2019. O Presidente colocou em discussão dos senhores
vereadores. Ninguém tendo se manifestado o Presidente colocou em processo de votação
simples, resultando APROVADO pelos senhores vereadores. Emenda Modificativa n
007/960 de 2019 de autoria da vereadora Carmem Betti. Assunto: Altere-se o § 2 do
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Artigo 38, do Projeto de Lei n° 960 de 2019. O Presidente eolocou em discussão dos senhores
vereadores. Ninguém tendo se manifestado o Presidente colocou em processo de votação
simples, resultando APROVADO pelos senhores vereadores. O Presidente devolveu o
projeto n°. 007/960 com as Emendas Modificativas 001-002-003-004-005-006 e 007 para a
Comissão de Justiça e Redação 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 proeedeu-se. Usou a
palavra o Vereador Juarez Faria Barbosa. (1:49) Cumprimentou o publico que se fez
presente. Agradeceu o Frei Damiao pelo projeto Dom Boseo. Ressaltou que estarão pedindo
apoio ao Executivo para homologação dos terrenos para que seja concretizado o projeto que
será de grande importância para o município. Informou para os colegas que almeja copia do
projeto é só procurar o vereador que estará à disposição. Reiterou sobre a fala do vereador que
o antecedeu sobre os animais. Explanou ter recebido um convite para visitar um casal que
mora na ultima rua que sai do CTG, salientando receber reclamações da quantidade de
cachorros no local, inclusive sua esposa foi mordida por um cão. Ressaltou ter muito barulho
provocado pelos cachorros que passam nas ruas. Pontuou o projeto do vereador a criação de
um canil municipal parabenizando-o. Pontuou haver um jeito para punir as pessoas
responsáveis. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra o Vereador Luís Pereira Costa.
(1:53) Cumprimentou o senhor Zeca da dupla Zeca e Carol no qual esteve conversando com o
vereador, salientando um áudio produzido por um grupo que foi feito maldosamente por um
musico ligado ao Prefeito, denigrindo a sua imagem. O vereador informou que o cantor veio
pedir desculpas defendendo a sua pessoa respeitando a pessoa e o posicionamento do
vereador. Ressaltou que aceitou as desculpas do cantor expressou consideração a dupla e as
todas as outras duplas do município. Pediu que o Prefeito tome providencias ao servidor.
Reforçou aos agradecimentos a pessoa do senhor Zeca. Ressaltou reiterando a situação da
praça do bairro Castelândia no qual estão pintando a cerca, exclamou reforçando o pedido de
manter aberta a praça. O vereador disse ter mandado um áudio para o secretario de obras
perguntando se praça ficaria aberta não obtendo resposta ate então. Pontuou outra situação da
praça no bairro São Jose questionando. Reiterou reforçando a pedido que a praça do bairro
Castelândia fique aberta também ao publico. Questionou não ter resposta valor dos gastos da
cobertura do bailinho parabenizou o projeto, mas não consta no portal da transparência
questionando a falta de informação das obras realizadas. O vereador defendeu seus trabalhos
de fiscalizador em prol a população, reafirmando que continuara fiscalizando e questionando
a gestão publica. O vereador destacou o seu posicionamento citando a fala do vereador que o
antecedeu. Reiterou a fala do vereador que o antecedeu referente o questionamento da sobra
do dinheiro e sua destinação. O vereador respondeu e esclareceu para o vereador, citando
exemplos. Dirigiu-se ao Presidente da casa que se não roubar o dinheiro da câmara que
consegue devolver ao Prefeito assim o vereador conseguirá aparecer. Defendeu a idéia do
vereador Antônio de fazer emenda impositiva sendo ela perfeita destacando o seu
posicionamento a favor do posicionamento do vereador. Salientou ficar feliz quando
conseguem economizar e devolver ao Prefeito explanando como assim foram feitas muitas
coisas para o município salientando que todos saem ganhando. Agradeceu e despediu-se.
Usou a palavra o Vereador Manoel Mazzutti Neto. (1:59) Agradeceu em seu nome e na
pessoa do senhor Fábio Parente salientando agenda a Brasília onde esteve no Ministério da
Saúde em busca de informação das vacinas antirrábica que não chega em quantidade
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suficiente para os animais no município. Esclareceu não ter conseguido o atendimento
suficiente por questão de agenda foi remarcado o atendimento no qual foram representados
pelo assessor do senador Jaime Campos que lhe deram a informação que somente em janeiro
será reenviado novas doses das vacinas. Reiterou a fala do vereador que o antecedeu e que
entendem ser essencial que todos os animais estejam vacinados por não saberem oque um
animal pode estar transmitindo. Reiterou a fala do vereador que o antecedeu sobre praça
informando ter cobrado o Prefeito e que segunda informação o próprio pessoal ali do entorno
da praça pediu para que não fosse retirado o alambrado. O vereador informou os horários da
abertura da praça para o uso do publico e por motivo de segurança pediram que mante-se. O
vereador salientou se não estiver no agrado de todos poderá ser muito bem conversado e ser
modificada alguma coisa nesse sentido. Disse ser favorável a retirada do alambrado assim
como o senhor Renato seu vizinho concorda com a tal situação. Informou ser uma decisão da
comissão do próprio bairro requerendo dessa forma e que aguardarão qual será o melhor
destino da situação e se necessário for, poderão fazer uma reunião na casa para tratar do
assunto. Reiterou a fala do vereador Antônio que o antecedeu informando e esclarecendo que
em dois mil e dezoito no dia vinte e quatro de junho às dez horas e vinte minutos, sobre o
protocolo de n°. 005734 protocolaram uma emenda parlamentar a lei orgânica citando a
seguinte alteração: Altera a redação do artigo 58 da lei orgânica municipal e limita as 5.5 por
cento o do duodécimo da câmara municipal. Ressaltou como não foi atendido pediu para o
Presidente que receba em protocolo no ato o pedido de explicação sobre, o andamento do
projeto para que possam começar a discussão pontuando ser um compromisso da vereadora
Carmem com a vossa excelência para que possam discutir como irar fazer com o do
duodécimo. Afirmou que uma coisa é certa...ele tem que ser diminuído. Destacou o seu
posicionamento referente à sua opinião. Citou devoluções das outras gestões parabenizando-
os. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra o Vereador Paulo Mareio Castro e Silva.
(02:04) Retornou a tribuna para fazer esclarecimento dos fatos inerentes a gestão da^casa,
informando ter recebido os pedidos do colega Antônio em parte pediu desculpas por não ter
respondido o vereador a contento. Reconheceu o erro justificando a sua falha e prometeu ao
vereador que mais tardar ate o final da semana será entregue ao vereador todas suas
solicitações enviada a casa. Proferiu sobre o projeto de autoria do colega Manoel esclarecendo
não ser do seu conhecimento por ser tratar da outra gestão anterior a atual. Pronunciou que o
projeto quando sai da Presidência ele segue um rumo e muitas vezes ficam em comissões os
quais não tem a localização ou com quem esteja. Proferiu que diariamente tem que fazerem
levantamento reafirmando desconhecimento do surgimento do projeto pedindo desculpas ao
parlamentar. Proferiu que fica marcado para a próxima segunda estarem discutindo o assunto.
O vereador salientou que a câmara é um parlamento onde a maioria decide qualquer assunto
levado em pauta sendo entendimento da maioria assim era feito. Ressaltou que números tem
que ser analisado citando os levantamentos do colega Antônio pontuando marcar uma reunião
antes do inicio da sessão na próxima segunda-feira. Proferiu as demandas do vereador Manoel
explanando não serem discutidos, não serem aprovados, assim da mesma forma acontecem
com as demandas apresentada como presidente. Ressaltou darem uma segurança muito grande
pôs sabem que cada um tem o seu pensamento e todos são livres estarem decidindo naquilo
que realmente acredita que seja correto a tomando naquele momento. Agradeceu e despediu-
se. Usou a palavra o Vereador Valmislei Alves dos Santos. (2:07) Cumprimentou o publico
que se fez presente. Esclareceu justificando o uso da tribuna. Reiterou a discussão sobre
gestões referente à economia se ouve ou se não ouve, salientou um equivoco por parte do
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vereador Antônio. O vereador discorreu matemática básica explanando não se fazer
comparativo entre receita e receita. Citou como exemplo um gestor tendo na sua receita mil
real e ele gasta novecentos reais significa que esse gestor gastou noventa por cento da sua
receita fato. Citou o gestor B que tem uma receita de dois mil reais uma receita dobrada, mas
ele tem uma receita de dois mil e sua despesa foi de mil, ou seja, o gestor B gastou cinqüenta
por cento da sua receita. Pontuou quem gastou mais gestor A? Que gastou noventa por cento
da sua receita ou gestor B? Que gastou cinqüenta por cento da sua receita afirmou ser essa
conta a ser feita. Parabenizou a vereadora Carmem por ter comparado receita com despesa e
não receita com receita. Salientou que se o gestor A tem dois mil ele iria gastar os noventa por
cento dos dois mil. Afirmou para o vereador que é essa a conta a ser feita e pediu para o
vereador procurar um contador e analisa. O vereador explanou o seu posicionamento
pontuando ser contabilidade básica. Questionou o posicionamento do vereador em querer
embriagar o cidadão. Reiterou a forma de como tem que ser comparado à receita. Pediu para o
vereador procurar um professor de matemática um contador ou um professor de economia que
chegaram nesse resultado. Citou um exemplo para esclarecimento. Salientou com a fala. não
vamos embriagar o povo, quem queria ser candidato se candidata vá lá pedi voto na rua, mas
não ficam embriagando a população. Reiterou os parabéns a vereadora afirmou que a conta da
mesma foi pertinente. Disse que oque ganha tem que cuidar com o que se gasta e não
comparar com o que o outro ganhou menos e gastou mais o problema é dele. Reiterou sobre o
repasse do duodécimo se posicionou firme na sua posição disse acreditar que não deve ter
redução de duodécimo mesmo não, sendo um porcentual legal e constitucional. Afirmou que
quando se fala em reforma administrativa só se fala em enfraquecer o Poder Legislativo.
Citou como exemplo o processo que o brasil esta passando. Agradeceu e despediu-se. Usou a
palavra o Vereador Antônio Marcos Carvalho dos Santos. (2.12) Cumprimentou o publico
que se fez presente agradecendo-os. Ressaltou ser politicamente correto o discurso do
vereador que o antecedeu fazendo critica. Ressaltou a fala da vereadora Carmem rebatendo-a
discordando do seu esclarecimento. O vereador questionou ser ehamado de analfabeto e
deixou claro que como gambireiro não consegue ganhar do vereador. Salientou o seu papel no
poder legislativo reiterando a discussão sobre a receita. Dirigiu-se a vereadora Carmem
questionando-a fazendo citações das suas pesquisas. Afirmou não querer estudar dessa forma
pontuando só seu posicionamento sobre a matéria discutida. Criticou a vereadora não ter
passado para a população o crescimento da folha citando o valor. Afirmou para a vereadora
não ter pegado nenhuma diária no mandato atual e que na outra poderá tornar publico
defendendo. Pontuou o posicionamento dos gestores anteriores. Parabenizou o vereador
Manoel pela iniciativa que poderá chegar a dois destacando que os números não mentem.
Parabenizou de publico a humildade do Presidente por admitir que demorou responder os
requerimentos proposto pelo vereador. Afirmou o posicionamento dos parlamentares após o
termino da sessão e que esta discutindo o dinheiro do povo afirmando que estivesse
discutindo o seu dinheiro resolveria na bala. Proferiu que os parlamentares não devem ficar
com raiva do vereador e nem o vereador ficar bravo com ninguém. Pediu para os
parlamentares provarem que esta errado, mas não que duzentos é igual a cem. Agradeceu com
critica que mais de um ano sentara em reunião com os colegas. O vereador reiterou sobre o
termino da maquiagem questionando o posicionamento dos parlamentares. Citou sobre a
jurisprudência do estado do Paraná. Terminou a fala com a frase: reforma política se faz com
quadro de gasto e arrecadação. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra a Vereadora
Carmen Betti Borges de Oliveira. (2:17) Cumprimentou o publico que se fez presente.
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Afirmou por um ponto final nos assuntos inerentes. Disse que um pingo para vereadora
significa uma letra. A vereadora questionou o vereador pelo questionamento ao comparar o
ano e dois mil e doze com dois mil e dezenove! Pontuou ao vereador o porquê que o mesmo
não comparou o ano de dois mil e treze! Informou para a população que os dados levantados
pela vereadora tem em mãos a disposição da população e quem estiver interesse. Dirigiu-se ao
Presidente que se possível como foi solicitado à mesa realizarem a reunião na próxima
segunda-feira no período da manha convocando o vereador Antonio para selecionar os fatos.
Ressaltou agenda destacando-a na semana passada ter sido muito proveitosa. Agradeceu o
coordenador da defesa civil o senhor Amarildo pelos trabalhos desenvolvidos agradecendo
também a equipe do meio ambiente em nome do geológico Jamil. Reiterou sobre a situação
de risco das famílias no São José informando que foram tomadas todas as providencias.
Mencionou a visita realizada na Capital de Cuiabá juntamente com os dois Prefeitos
dirigindo-se ao vereador Elton pontuando agenda em pauta da reunião com o secretario no
qual firmou parceria prontificando em ajudar no custeio da ponte de concreto com tamanho de
cinco por vinte e cinco metros. Citou a criação do projeto no valor de seiscentos e sessenta
mil no qual a Prefeitura de Poxoréu entrara com duzentos mil e Primavera do Leste com
duzentos e o restante será o Estado. A vereadora expressou felicidade com o resultado da
reunião e agradeceu os dois Prefeitos pelo convite em ter convidado os parlamentares para
estarem presentes na reunião. Ressaltou ser um sonho realizado em prol a comunidade.
Informou um novo trajeto a ser circulado ate a ponte ficar pronta. Parabenizou todos os
Presidentes de toda associação da região pela força tarefa para conseguir cerca o espaço de
mil e cem metros que estará dando acesso ao Vale Verde para um novo trajeto. Proferiu que
através da união e dos trabalhos serio em conjunto estão alcançando os resultados em prol a
comunidade dessa região. Informou sobre os atendimentos da assistência social as famílias do
bairro São Jose. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra a vereadora Edna Machnie.
(2:22) Cumprimentou o publico que se fez presente. Parabenizou a união dos poderes na
entrega dos carros. Ressaltou agenda em Florianópolis visitando a entidade Nau Vital
destacando a importância da criação do projeto. Deu a idéia de criar um projeto igual a esta
entidade. Parabenizou a escola Cremilda pela realização do projeto Consciência Negra. Disse
para o vereador Juarez que existe dois projetos na casa citando-os. Disse para o vereador
Antônio que nunca foi convocada ou convidada por ele para nenhuma reunião proferida pelo
o mesmo. A vereadora expressou sentir-se ofendida na citação do vereador Antônio contra a
sua pessoa. Relatou que poder legislativo precisa trabalhar com porcentagem reiterando o ano
de dois mil e dose ate dois mil e dezenove. Explanou para o vereador que houve aumento de
inflação e da folha de pagamento devido os anos que se passaram. Destacou alguns exemplos
inerentes para o vereador. 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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