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Ata n". 049/2019

Sessão Ordinária do dia 002 de Dezembro de 2019

Aos dois (02) dias do mês de Dezembro 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 á aprovação do Plenário". O Presidente colocou
em votação a dispensa da leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia vinte e cinco (25) de
Novembro de 2019. Resultando APROVADA a dispensa da leitura da Ata, o Presidente
colocou em votação a Ata da Sessão Ordinária do dia vinte e cinco (25) de Novembro de
2019. Resultando APROVADA. O Presidente convidou o Segundo Secretário, Vereador
Juarez Faria Barbosa, para que fizesse a leitura do projeto em pauta, como segue: Projeto de
Lei Ordinária n". 1018/2019 de autoria do Executivo Municipal. Assunto: ESTIMA A
RECEITA E FIXA ADESPESA DO MUNICÍPIO DEPRIMAVERA DO LESTE-MT, PARA
OEXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 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 Elton
Baraldi. (16:45) O vereador deu boa noite a todos, cumprimentou os colegas vereadores, as
autoridades presentes e o público em geral. Parabenizou o Prefeito Municipal e ao secretario
Henrique Gatto pela aquisição de um Trator de Esteira para atender as demandas do
município. Ressaltou ter conhecimento com os transtornos que o senhor Mateus passa com o
transporte da Saúde. Cumprimentou a secretária Laura. Ressaltou as ações no interior no qual
participou da reunião junto com os produtores discorrendo a pauta da reunião. Salientou que
com parceria a coisa anda almejando os inicios rápidos das obras. A parte do vereador
Manoel. Comunicou quando houver uma próxima reunião que estará á disposição. Retomou
a palavra o vereador Elton. Agradeceu a disponibilidade do vereador afirmando que na
próxima será comunicado. Parabenizou o presidente do Sindicato Rural Otávio Nardes pela
ação proferida em Brasília juntamente com o Prefeito Leonardo, para melhorias das condições
dos povos indígenas do município. Ressaltou os trabalhos do Presidente em prol a classe
indígena informou para os parlamentares em conjunto com os órgãos responsável
parcialmente já esta liberado vinte cinco por cento já esta apto para começar a fazer o projeto
de sustentabilidade e viabilidade na aldeia. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra o
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Vereador Juarez Faria Barbosa. (21:22) O vereador deu boa noite a todos, cumprimentou
os colegas vereadores, as autoridades presentes e o público em geral. Salientou agenda na
quinta-feira ao ter participado da formação do Proerd parabenizando a todos os envolvidos na
realização do evento. Ressaltou ter ido a Prefeitura em busca de informação sobre o projeto de
lei que ira alterar a lei 1.110 de 2009 sobre a isenção de imposto territorial e predial urbano
propriamente dito IPTU. O vereador disse que foi atrás juntamente com a vereadora Ivanir
falar com os procuradores do município para confeccionar a minuta devida tantas reclamações
de alguns munícipes que não tem as condições de arcar com essas despesas. O vereador
destacou algumas categorias que podem ser beneficiada pelo projeto. Informou que o projeto
se encontra na casa e pediu apoio aos colegas para aprovação do mesmo. Relatou ter
participado na sexta-feira do programa Ager proferida pela as Águas de Primavera. Salientou
ter sido um belíssimo projeto parabenizando o diretor André Bica. O vereador proferiu sobre
o holocausto referente ao racismo. Disse ter dado um pontapé inicial para o programa
Dezembro Vermelho ao combate a AIDS e o AHIV juntamente com a Pastoral da Aids,
relatando ter começado a colocar bandeirinhas nos ponto públicos para conscientizar a
população. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra o Vereador Luís Pereira Costa.
(28:00) O vereador deu boa noite a todos, cumprimentou os colegas vereadores, as
autoridades presentes e o público em geral. Ressaltou agenda no decorrer da semana passada
ao receber na casa juntamente com os parlamentares a visita do deputado estadual Alan
Kardec agradecendo a sua presença. Reiterou sobre o evento do Egea relatando a sua
importância contra o racismo e discriminação racial. Parabenizou a todos envolvido na
formatura do Proerd. Disse ter andado em algumas estradas no interior devido a tantas
cobranças e reclamações da população, salientando entender o período chuvoso apenas
repassou a cobrança ao executivo. Proferiu sobre as cobranças dos moradores do São Jose e
Feliz Natal, citando os caos por falta de iluminação e por falta de recuperação das ruas. O
lastimou a falta de atenção do executivo com aqueles moradores pontuando o seu
posicionamento em defesa daquela comunidade. Salientou o problema de saúde de uma
moradora do bairro Feliz Natal, destacando o caos do local ao se locomoverem devida a falta
de acesso. Informou que com dois caminhões de cascalho resolveria o problema. O vereador
descreveu a forma de acesso do esposo em levar a sua esposa ate o carro para leva-la ate o
hospital lastimando a situação. Fez alusão ao projeto proferido pelos parlamentares de autoria
do vereador "Dezembro Vermelho", parabenizando a secretaria de saúde pela parceria nas
testagem que serão feita durante o mês de dezembro. Salientou que Primavera do Leste é
destaque sempre nas quantidades de testes e de campanhas que são feitos. Parabenizou os
trabalhos do senhor Marcos do CTA e de toda equipe em nome da Maviane e da Lurdes da
Pastoral da AIDS. O vereador mencionou os trabalhos dos parlamentares juntamente com os
assessores ao ter colocado as bandeirinhas nos pontos públicos na cidade. Ressaltou sobre as
cobranças da população das iluminações da feira do primavera III e do bairro pioneiro.
Parabenizou a fala do senhor Otávio Palmeiras através da entrevista dada pela tv UPI. O
vereador destacou o seu posicionamento salientou a importância da democracia ao terem
opções de escolha, opções diferentes parabenizando a Tv pela oportunidade em abrir esse
espaço para o senhor Otávio Palmeiras. Ressaltou que podem contar com o vereador para
definirem o futuro de primavera do leste, pontuando primavera do leste é feita por todos
destacando-os. Salientou ter levado algumas situações ao ministério publico que serão
apresentadas sobre as denuncias proferia pelo vereador na semana passada em tribuna. Frisou
que não terão tempo de realizar uma CPI devido o tempo ser curto e que não quer ter

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



riliiiani 1liiniri|iiil ilr 1'riiiiiiviTJ ilii Inlr - IIT

lt,S. Iliihríca

CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

desgastes com os parlamentares. Informou que o processo contra a Citybus protocolado pelo
vereador esta andando, salientou que muito em breve terão respostas sobre as aguas de
Primavera dirigindo-se ao vereador Antônio. Citou sobre o irmão Mariano frisando uma
critica construtiva a sua pessoa. Salientou sobre o vídeo que esta circulando nas redes sociais
proferidas pelo senhor Mariano difamando a sua pessoa. Reiterou sobre o acidente provocado
pelo senhor Mariano no ano de dois mil e quatorze ou quinze onde bateu no carro de seus
pais. Relatou os fatos do acidente pontuando o posicionamento do senhor Mariano após o
acidente. Relatou que nem vereador era e o mesmo almejou que o aposentasse, mentindo que
o vereador estava dentro do carro. Explanou sobre o desabafo feito no facebook sobre um
maluco que orou para que o vereador morresse e seu filho se não estivesse no carro era do
senhor Mariano. O vereador explanou ser um doido varrido. Informou ao Prefeito Leo sobre
os facenew sobre um celular zero onze andando por ai que o mesmo fique esperto...reforçando
que o mesmo fique esperto. Frisou que estão soltando mentiras, difamando pessoas inclusive
estão mandando no privado de algumas pessoas. Ressaltou um encontro com o senhor no
ministério publico onde o qual afirmou sobre o seu posicionamento contra o vereador.
Afirmou citando; testemunhas em via de fatos. Proferiu criticando que são pessoas que
utilizam de uma igreja que se escondem atrás da igreja para poder cometer crimes, receber
ajuda do poder publico e fingir para um e outro falando mal dos outros. O vereador
questionou ação do senhor Mariano e ao fazer uso das igrejas adversárias. Defendeu o seu
caráter salientando não responderem por nenhum crime. Frisou ter ajudado o mesmo no ano
de dois mil e quinze. Criticou o posicionamento do senhor Mariano citando uma passagem
Bíblica. Reiterou sobre o recebimento dos presentes do Rei. Salientou não retirar nenhuma
palavra dita pela o vereador e deixou um recado para o senhor Mariano e os demais que
difamam a sua integridade. Ressaltou que todos são ungidos e constituídos por Deus. Mandou
o senhor Mariano trabalhar. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra o Vereador Manoel
Mazzutti Neto. (39:45) O vereador deu boa noite a todos, cumprimentou os colegas
vereadores, as autoridades presentes e o público em geral. Parabenizou a senhora Sirlei pela
data comemorativa de seu aniversário. Salientou sobre a reunião na Sinfra na quinta-feira em
Cuiabá, referente ao pedágio da MT-130 trecho Primavera a Paranatinga. O vereador
explanou preocupação com o resultado da reunião, pontuando entender que o governo do
estado em janeiro lançara o edital para privatizar concessionar o trecho de 140km. Lastimou
que sairá do bolso de cada cidadão. Ressaltou sobre o transporte em primavera ele talvez fora
da agricultura é um ramo mais importante que o município de geração de renda e emprego.
Disse que a concessão desse trecho com esse valor de pedágio cheio de penduricalhos que ai
estão. Ele ira dificultar muito como exemplo a segunda safrinha dirigindo-se ao senhor
Mateus. O vereador pontuou que com isso inviabilizando o plantio há reflexo na safra e a
reflexo também no volume transportado. Citou como exemplo a vereadora Edna e o senhor
FIélio sendo do ramo de transporte sabem o quanto se gasta com despesas com caminhão
pagando pedágio. Deixou o apelo ao governador Mauro Mendes pedindo que se o mesmo tem
alguma diferença pessoal com quem quer que seja em primavera do leste! Citou alguns
exemplos possíveis de rixas. Ressaltou que no o governador não pode tomar este tipo de rumo
por estar descontente com o posicionamento de alguma pessoa de primavera. Salientou que o
bom governante é aquele que governa para todos. O bom governante é aquele que ao tomar
posse enxerga todos os eleitores do município do estado país como os seus eleitores dirigindo-
se a senhora Sara. Destacou o seu posicionamento com atuação do governo ao governar um
estado e país, pontuando não existir governo de A ou governo de B. Proferiu que as
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campanhas políticas terminam exatamente com o fechamento das urnas de um pleito eleitoral.
Salientou não permitirem certas atitudes vinda do executivo estadual que coloque toda região
Primavera e Paratinga em desvantagem perante outras regiões no que tange ao financeiro de
quem utilizam uma via. Proferiu ser necessário que o governo repense. Disse entender com a
quantia de produção que ali passa só de Fetab já geram muitos e muitos milhões de reais que
podem dar a manutenção daquela rodovia. Indagou o governador dizendo que o mesmo deixar
a rodovia acabar afirmando ser o que é que esta parecendo é logico que daqui a pouco é
inviável para o governo restaura-la, porque o preço se tornara um absurdo. O vereador citou
alguns exemplos destacando-as. Deixou apelo solitário ao governador para que não deixe
acontecer. A parte do vereador Antônio. Ressaltou que na audiência publica foi apresentado
há previsão de gasto entregando a rodovia deteriorada quem ira pagar não a manutenção, mas
sim a reestruturação é o povo. Indagou duas audiência contraria o posicionamento do
governador é um tanto preocupante. Retomou a palavra o vereador Manoel. Concordou
com a fala do colega agradecendo. Disse que esteve participando da reunião com o pessoal da
Rumo concessionária dos transportes rodoviários do estado, que irão fazer um outro braço da
rodovia que será ate Lucas e Novo Mutum passando perto de Campo Verde. O vereador disse
ter feito um apelo para que o município possa ter um terminal mais próximo citando um
exemplo que no fim evitaria dois pedágios de primavera a Rondonópolis. Parabenizou o
pessoal do Proerd pela formatura. Parabenizou o projeto "O Respeito Dal Tom" proferido
pelas aguas de primavera. Proferiu o seu posicionamento com repudio a discriminação. Citou
uma preocupação na cidade dirigindo-se a secretaria, destacando os fatos inerentes para o
publico referente aos exames. Propôs realizarem uma campanha para que as pessoas
compareçam nos seus exames. Proferiu falarem na Câmara Federal com algum deputado ou
senado e conseguirem ter uma legislação para coibir esses tipos de atitude. Indagou atitude do
cidadão ao marcar os exames e não comparecer tomando a vaga de outras pessoas.
Mencionou que a secretaria liga varias vezes e a pessoa não atendem questionando essas
pessoas. Pediu para o cidadão dar um retomo ao município. Disse que precisam endurecer o
discurso dirigindo-se a secretaria e que a mesma pode contar com a casa. Agradeceu a
presença do deputado Alan Cardec e o pessoal do PDT por ter proporcionado a reunião com o
deputado. Agradeceu o pessoal do programa em destaque da Band em nome do Eduardo e sua
colega de trabalho pela gentileza. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra o Vereador
Antônio Marcos Carvalho dos Santos (52:10) O vereador deu boa noite a todos,
cumprimentou os colegas vereadores, as autoridades presentes e o público em geral. Ressaltou
na semana passada ter acompanhado os trabalhos nas regiões Buritis, Nova Poxoréu e São
Benedito juntamente com a presidente do Buritis afirmando estar faltando o laudo técnico
para poder estar abrindo uma nova passagem. Citou os representantes da Cinfra do estado
presente no local fazendo analise da proporção de agua que passa para aquisição mencionando
que através de acordo com parceria firmada com o legislativo, executivo, prefeitura de
Poxoréu e com o governo do estado para a conquista de uma ponte de concreto. O vereador
expressou felicidade com a conquista. Mencionou que com a chegada das chuvas constatou os
buracos, salientando ter conversado com o coordenador Juninho no qual tem informações
sobre a chegada de material para iniciarem os tapa buracos. Parabenizou a secretaria de obras
e o executivo pela atenção. Agradeceu a Mesa por terem se reunido e pelos colegas darem a
oportunidade de estar representando a proposta no qual vem analisando há dias...reiterando
sobre repasse. Disse acreditar que todos chegaram a um consenso visando ser o melhor para o
município. O vereador reiterou a informação que o legislativo não tem o poder de execução.
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Confessou dizendo não gostar e não sendo do seu perfil sobre os posicionamentos de alguns
colegas. Dirigiu-se ao colega Luís que passou uma semana inteira integrado com o
posicionamento do vereador na ultima sessão. Reiterou não estar defendo o executivo. Fez
questionamento e expões sua fé e seus ensinamentos recebidos pelos seus pais. Mencionou
sobre o sistema ideológico citando como exemplo o teatro onde o homem se passou por Jesus
Cristo difamando sua imagem dizendo que o mesmo era gay expressou indignação sendo obra
do diabo. Afirmou não conhecer religião que faz mal ao membro da igreja destacou o seu
posicionamento defendo os princípios religiosos. Reiterou aceitação dos presentes do Rei e
citou frisando passagens da Bíblia. Disse que igreja não é o templo...igreja não é o prédio e
sim é os membros que ali estar. Ressaltou não deixar em descrédito pôs Deus não deixou
afirmando com suas palavras. Citou sobre o sistema conmpto pontuando vídeos, postado na
rede social pelo vereador Luís questionando-o. Reiterou afirmando não estar defendendo o
Prefeito mencionando que foi suipreendido pelo vereador. Proferiu não poderem querer o
poder mesmo que estiver ferindo o seu próximo, não podem querer o poder mesmo sabendo
que irar comprometer um seguimento que só fez bem o país. Proferiu quando se fala que o
país estar onde estar! Foi porque o povo de Deus levantou contra a corrupção contra os maus
princípios. Salientou com suas palavras pedindo perdão para o colega, que se for tocar esse
povo, sairá em defesa deles. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra o Vereador Carlos
Araújo. (01:04) O vereador deu boa noite a todos, eumprimentou os colegas vereadores, as
autoridades presentes e o público em geral. Parabenizou o Presidente do Sindicato juntamente
eom o Prefeito por levarem o projeto ate Brasília em defesa do povo indígena. A parte do
vereador Elton. Salientou sobre a criação do projeto proferido pelo gestor Leonardo e
Presidente Nardis informando dar dignidade aos povos indígenas. Proferiu sobre os seus
trabalhos desenvolvidos em prol aos mesmos como funcionário da prefeitura no período de
dois mil e treze e dois mil e quinze destacando conhecimento das necessidades inerentes dos
indígenas. Meneionou já a existência dos projetos rodando pelo Brasil no qual esta aprovada
que dar certo. Mencionou sobre área que lhe foi dada para sua sobrevivência tendo uma vida
digna como cidadão como brasileira. Parabenizou os gestores por levantar à bandeira em prol
a eivilização indígena. Retomou a palavra do vereador Carlos Araújo. Defendeu a classe
indígena parabenizando pela sua existência. A parte do vereador Carlos Venâneio.
Complementou a fala do colega que antecedeu. Ressaltou ter participado do projeto
juntamente com o colega, realizando trabalhos com os índios na aldeia e citou a desigualdade
entre os produtores e a classe indígena. Parabenizou e almejou que o projeto siga adiante para
dar dignidade para as aldeias pontuando ate fome passa naquela região. Retomou a palavra
do vereador Carlos Araújo. Disse acreditar eom o modo de governar vendo o outro lado da
moeda, vai enfrente o projeto. Salientando que em breve terão alimentos em abundância não
vão precisar estar na cidade revirando os lixos nem assustando as pessoas batendo nas portas
das casas. Parabenizou o senhor André Bica pelo apoio ao projeto referente ao racismo.
Ressaltou sobre o racismo inerente decorrente no país informando que acabou. Disse
concordar com o raciocino do vereador Antônio, mas que tem que ter penalidades pelas
discriminações citou alguns exemplos. Salientou indagando ser uma vergonlia pelos os seus
antepassados. Parabenizou o secretario Henrique pelo brilhante trabalho em prol aos
agricultores. Ressaltou que esteve acompanhando os estudantes da Mateira que passa na
Júnior no corredor do Boi que as estradas precisam de uma atenção. Almejou que o secretario
e o Prefeito olhe para essa região. Parabenizou a secretaria Laura Kelly pelos trabalhos em
prol a primavera do leste juntamente com toda a sua equipe. Agradeceu e despediu-se. Usou a
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palavra o Vereador Carlos Venâncio dos Santos. (01:11)0 vereador deu boa noite a todos,
eumprimentou os colegas vereadores, as autoridades presentes e o público em geral.
Parabenizou toda a equipe da secretaria de Saúde por estarem à frente do "Dezembro
Vermelho". Parabenizou a secretaria pelo desenvolvimento dos trabalhos realizados a
farmácia municipal. Informou para a população que os remédios de alto custo ela compete ao
estado assim como os exames de alta complexidade. Proferiu entender os direitos das pessoas
em recorrer a esses medicamentos de alto custo entra com o pedido. Disse ter certeza que se
procurem a secretaria e a todos da saúde estarão orientando para poderem ter acesso aos
medicamentos. Reiterou reafirmando que os medicamentos de alto custo e exames competem
ao estado. Esclarecendo não ser possível que a secretaria de saúde municipal não podem
auxiliar ao estarem encaminhando os papeis para adquirirem estes medicamentos. Disse que
tem certeza que ao procurarem a secretaria de saúde serão atendidos. Disse que juntamente
com o secretario Henrique e o Prefeito acompanhou alguns trabalhos no interior na questão de
levantamento de estradas, colocação de aduelas e pontes de concreto na fazenda são Paulo, no
qual a ponte já esta em andamento bem avançado e que em breve já estará conclusa as obras
parabenizando o executivo pela iniciativa e pela presença do legislativo. Agradeceu o senhor
Paulo Almeida que através da dica que lhe deu em buscarem melhoria para transito foram ate
a cidade indicada pelo mesmo, no qual ficaram encantados com a mobilidade urbana
afirmando que através dessa busca de melhorias juntamente com os colegas em breve será
implantado o plano de mobilidade urbana no município. Almejou que o mesmo daqui algum
anos ira ver uma primavera do leste tão bonita ou igual à cidade de Maringá. Disse para a
população que os ajudem com a educação no transito. Disse saber que devagar estar vindo a
sinalização pontuando que a primeira etapa já foi feita, vindo à segunda almejando que ate o
final do mandato deixaram um transito melhor para todos os usuários. Reforçou o
agradecimento ao senlior Paulo pela indicação parabenizando pela idéia e que esta de portas
abertas e a disposição para novas idéias. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra a
Vereadora Carmen Betti Borges de Oliveira. (01:16) A vereadora deu boa noite a todos,
cumprimentou os colegas vereadores, as autoridades presentes e o público em geral.
Cumprimentou toda equipe da pastoral da Aids em nome da Presidente da região oeste II.
Ressaltou sobre o programa do "Dezembro Vermelho". Em nome da senliora Maviane
eumprimentou a todos que se fez presente. Salientou sobre a visita de outros vereadores ao
município para conhecer a "Sala da Mulher" da casa agradecendo em nome da senhora Ozeni
pelo carinho. Agradeceu à presença da secretária Laura expressando felicidade pela parceria
em seu nome agradeceu os trabalhos de toda equipe. Agradeceu a todos que se fez presente
nominando os presentes e almejou que voltem sempre. Ressaltou sobre o dezembro vermelho
pontuando os trabalhos da pastoral da Aids. Mencionou duas paróquias citando-a que tem
feito à diferença em causa dessa bandeira. Agradeceu por abrirem espaço para a vereadora
mesmo sendo evangélica. Relatou sobre a grande parceria da saúde em prol a saúde
almejando ser um ano de grande conquista. Mencionou os trabalhos do Marcos do CTA
parabenizando toda equipe. Proferiu a parceria da Câmara Municipal com a pastoral da Aids
fazendo agradecimentos ao Presidente ao ver a câmara toda de vermelho almejou que
continue. Disse para a senhora Maviane que todos os esforços, batalha e a luta no qual tem
abraçado terão uma grande recompensa na parte de Deus. Ressaltou sobre o crescimento da
pastoral no oeste II através das garras da senhora Maviane agradecendo a todos os envolvidos.
Reiterou sobre a ponte do Vale Verde informando sobre o resultado da reunião juntamente
com a colega vereadora Ivanir os prefeitos Leonardo e Nelson Pain proferia no dia vinte e
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dois em Cuiabá, onde a mesma informou que o projeto protocolado pelo Prefeito Nelson Pain
na ocasião foi aprovado na secretaria de desenvolvimento do estado. Relatou os valores que
foram destinados para a construção da ponte e pediu para o Presidente aprovação do projeto
que já foi protocolado na casa, pontuou a sua importância para conhecimentos dos
parlamentares, informou que através da aprovação do projeto o repasse do governo será
rápido para a prefeitura de Poxoréu. Expressou felicidade pela conquista. Pediu para
secretaria Katia junto com o coordenador da secretaria de desenvolvimento que fosse passado
para os parlamentares, referente o Distrito Industrial Valdomiro Gueno. A vereadora indagou
que já esta se passando o ano e não conseguiram ver a realização do projeto. A vereadora
relatou sobre a importância da liberação do distrito para estarem ajudando os médios
empresários de primavera que se encontram em local irregular. A vereadora fez menção ao
achar que o outro distrito IV sairá primeiro do que o distrito Gueno. Deixou registrado o seu
apelo em tribuna. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra a Vereadora Edna Machnic.
(01:27) A vereadora deu boa noite a todos, cumprimentou os colegas vereadores, as
autoridades presentes e o público em geral. Salientou sobre a saúde citando a constituição
federal 1988 reza em seu artigo 196 "que a saúde é um direito de todos e dever do estado...".
Salientou sobre o mês "Dezembro Vermelho" parabenizando a pastoral da Aids juntamente
com os parlamentares pelos trabalhos maravilhoso. Salientou para não ser uma discussão
muito fácil e fez uma previa sobre ação do SUS desde o ano de 1996, referente à doação dos
medicamentos ao tratamento da Adis. Defendeu que o Brasil tem uns dos melhores programas
de HIV e Adis do mundo. Salientou ser referencia mundial no tratamento de Hiv e Adis.
Relatou nos últimos dez anos o aumento das doenças nos idosos segundo dados do ministério
da saúde. Citou a falta de políticas publicas o tabu que envolve a vida sexual de pessoas acima
dos sessenta anos e o comercio de medicamento para disfunção erétil são os principais fatores
que se articulam para gerar o alarmante dado segundo os especialistas. Proferiu a
concentração da epidemia espalhada pelo mundo destacando-as. Mencionou sobre o uso da
camisinha que deveria ser uma pauta constante para esses grupos de pessoas. Fez critica pela
falta de comunicação direcionada aos idosos. Relatou os focos direcionados pelas campanhas
através de outros perfis citando cada uma delas. Defendeu que atenção deve ser redobrada aos
jovens e as pessoas acima de sessenta anos. Proferiu a importância a Pastoral em prol a estes
trabalhos. Esclareceu sobre a pasta da secretaria de saúde não sendo desassociada relatando o
seu desempenho parabenizando a toda equipe da secretaria de saúde. Relatou defendendo a
saúde dos trabalhadores e fez uma previa leitura da pesquisa em prol a saúde dos mesmos. Fez
menção a saúde dos trabalhadores servidores públicos especificando os trabalhadores da
educação. Proferiu através de uma analise que os profissional de carreira efetivos sofrem mais
por conta do senso de responsabilidade que lhe e imposto e do temor por sofrer punições e ate
perder a carreira. A vereadora fez relatos sobre as situações dos profissionais da educação
pontuando cada uma delas advinda de sua pesquisa. Relatou sobie os aumentos de suicídio
advindos pelos profissionais da educação. Pontuou a solução desse quatro ou sua diminuição
para patamares minimamente aceitável passa por políticas publicas voltadas para a melhoria
das condições de trabalho. Disse que precisa melhorar as condições de trabalho, valorizar o
atendimento das políticas de relacionamentos e mudanças na organização dos postos de
trabalho juntamente com atribuição de cada um e cada uma. Mencionou o quadro muito
grande em primavera de trabalhadores públicos em afastamento e desvio de função. Indagou
não terem nenhum projeto para que esses trabalhadores se recuperem da sua depressão da sua
doença adquirida no trabalho. Articulou que os parlamentares juntamente com o executivo
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precisam pensar em projetos, que possam e atender essas pessoas que estão com sua saúde
prejudicada tendo uma atenção especial e retomarem aos seus postos de trabalho e fazerem o
seu melhor que é possível e almejado. 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". 1018/2019 de autoria do
Executivo Municipal. Assunto: ESTIMA A RECEITA E FIXA ADESPESA DO
MUNICÍPIO DEPRIMAVERA DO EESTE-MT, PARA OEXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2020. O Presidente colocou em discussão dos senhores vereadores. A palavra do vereador
Luís. Posicionou voto contrario a aprovação justificando a reprovação. A palavra da
vereadora Carmem. Salientou para o publico que o projeto em pauta é o mais importante
para mesma justificando tal apreciação. Esclareceu não ter a mesma opinião do vereador que a
antecedeu. Esclareceu através do analise com os demais colegas que esta tudo dentro do
contexto legal. Proferiu voto favorável aprovação do projeto. A palavra do vereador
Manoel. Esclareceu para os presentes sobre a criação do projeto pontuando a sua importância.
Propôs fazerem uma expectativa razoavelmente perto da realidade para que no próximo ano
possam gastar conforme é a previsão do próprio executivo. Reiterou a importância do projeto
e suas estimativas amplamente. Disse respeitar o voto contrario do vereador. Posicionou ser
favorável aprovação do projeto justificando o seu posicionamento e disse concordar com a
citação do vereador Antônio em seu discurso. Reiterou em defesa ao bem estar do cidadão
dirigindo-se ao vereador Valmislei por ser musico. Defendeu a criação do projeto por estar
dentro da estimativa para o próximo exercício. A palavra do vereador Antônio.
Complementou a fala dos vereadores que o antecedeu salientando respeitar o posicionamento
de cada parlamentar. Ressaltou se sentir na obrigação de proclamar em prol a matéria
destacando o seu posicionamento. Pontuou atenção da vereadora Carmem em analisar o
projeto. Disse concordar com o posicionamento do vereador Manoel. Citou sobre o índice de
gasto pontuando a quantidade de pessoas que são atendidas ao dia no qual não se fecha com a
população que se tem no município. Pediu o apoio dos parlamentares para aprovação da
matéria. Salientou ter um ano para fiscalizarem onde irar cada centavo sendo tal obrigação
dos parlamentares não podendo engessar gestor não sendo nada coerente. A palavra da
vereadora Carmem. Agradeceu o vereador Luís salientando a sua intenção ao entrar com
emenda. Expressou respeito com todos os parlamentares. A vereadora disse ter explanado
para o vereador como seria complicado devida agenda corrida no parlamento. Agradeceu ao
vereador por ter entendido a situação inerente decorrente no parlamento. Relatou que no
próximo ano estará apresentando a emenda por ser de suma importância. Ninguém mais tendo
se manifestado o Presidente colocou em processo de primeira votação simples, resultando
APROVADO com quatorze votos favoráveis, nenhuma abstenção, um voto contrario (Luís) e
nenhum ausência. Nada mais havendo a ser deliberado na Ordem do Dia o Presidente
convidou os parlamentares para que fizessem a entrega da Moção de Aplausos para a
homenageada Neuza Terezinha Frank. 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 Juarez Faria Barbosa. (1:58) Agradeceu o
publico que se fez presente. Agradeceu o Presidente do partido do PDT que se fez presente no
município no qual lhe deu apoio para reestruturar o partido. Agradeceu e despediu-se. Usou a
palavra o Vereador Luís Pereira Costa. (1:59) Cumprimentou o publico que se fez
presente. Ressaltou sobre os tapa buracos na MT-I30 no período urbano dirigindo-se ao
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secretario de infraestrutura que de uma atenção especial. O vereador salientou os caos que se
encontrar expressando preocupação devido ao estado vinda causar acidentes. Ressaltou ter
visitado algumas obras da construção do Teatro questionando sobre os valores que estão
sendo gastos citou fazendo questionamentos dos gastos da praça do juventude afirmando que
continuará fiscalizando. Relatou concordar com as obras defendendo que tudo que poder ser
feito para enxugar para que seja gasto em outras pastas citou como exemplo assistência social
reiterando sobre a falta de medicamento. Disse ter visitado a UPA parabenizando todos a
equipe. Informou sobre a reunião marcada com o Prefeito em prol ao aumento salarial dos
profissionais. Citou o projeto de lei regularizando plantões dos profissionais salientando
estarem atentos na valorização deles. Citou a fala do vereador Antônio esclarecendo o seu
posicionamento. Reiterou sobre os presentes do rei afirmou não retirar suas palavras. Citou
discorrendo o versículo em Thiago. Frisou que os entendedores entenderão. O vereador disse
ser formado em Teologia tendo propriedade ao falar sobre a bíblia. Agradeceu e despediu-se.
Usou a palavra o Vereador Manoel Mazzutti Neto. (2:04) Agradeceu a presença do publico
que se fez presente. Reiterou sobre o "Dezembro Verde" discorrendo a sua importância.
Criticou as pessoas que abandona os animais almejando que seja queimando no mármore do
inferno. O vereador pontuou não retirar retirara nenhuma vírgula do que foi dito por ele em
tribuna. Ressaltou ter visitado a Feira Municipal do primavera III conversou com os feirantes
e analisou o caos da iluminação publica informando ter falado com o Prefeito no qual afirmou
que será resolvido a situação. Parabenizou o Presidente Nardis em nome de todo o sindicato
pela iniciativa do projeto em prol aos povos indígenas. Esclareceu defendendo o viver do
povo indígena. O vereador fez questionamentos referindo as pessoas que gostam de tirar fotos
com os indígenas. Ressaltou que quem gosta de pobreza é intelectual, afirmando que pobre
não gostam de pobreza, as pessoas precisam ter oportunidade na vida. Almejou que o projeto
vem para atender as necessidades daqueles povos. Citou sobre o projeto para a liberação dos
Cassinos afirmando concordar com a liberação destacando o seu posicionamento a respeito da
liberação. Cumprimentou o colega de profissão o senhor Paulo despachante. Deu seus
cumprimentos á senhora Neuza Terezinha parabenizando-a pelo recebimento da moção de
aplausos. Deixou seus cumprimentos a todos que se fez presente. Salientou que a Casa sempre
estar de portas abertas e que todos sejam bem vindos. Agradeceu e despediu-se. Usou a
palavra o Vereador Antônio Marcos Carvalho dos Santos. (2:09) Agradeceu o publico que
se fez presente. Dirigiu-se ao vereador Luís informando limitar ao mesmo onde o fara bem.
Ressaltou que quem defende o nome de Deus só traz conseqüência. Disse para o vereador que
qualquer justificativa que o trará em rede social ou em tribuna...acredita quem quiser nenhum
ninguém tem competência para julgar a quem estar diante do povo de Deus. Reiterou sobre a
corrupção corrupta no Brasil que engana dubla acerta sentença antes de dar a sentença.
Afirmou que não tem competência para julgar a pessoa que defende a palavra de Deus.
Ressaltou que este que estar diante do povo de Deus ele só cabe ser penalizado por Deus.
Informou para o colega que têm competência e nem qualidade. Citando suas preocupações
com o fuzilamento. Criticou o posicionamento do vereador alertando-o. Reiterou sobre o seu
discurso na primeira fala referente ao uso do véu nas igrejas. Ressaltou não ter limite para
agradar a Deus. Salientou tudo ter desandado pontuando o posicionamento das pessoas nos
dias de hoje. Reiterou sobre a corrupção dentro das igrejas, proferido que prestaram conta
com Deus. Questionou o vereador quando critica o posicionamento do Prefeito. Ressaltou o
pedido de ajuda aos parlamentares. Deixou critica o porquê foi diferente para a religião.
Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra o Vereador Carlos Araújo. (2:15) Agiadeceu o
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publico que se fez presente. Complementou a fala do vereador Manoel referente à MT-130. O
vereador relembrou vários acidentes que ocorreu naquele lugar devido às condições precárias
da estrada. Ressaltou sobre a promessa advinda pelo governador em ter um olhar voltado para
primavera do leste. Almejou que não deixe essa estrada terminar só para a concessionária
assumir. Pontuou indignação afirmando ser um crime e falta de respeito com a população.
Salientou que se quiseram recuperar os gastos não será muito alto. O vereador destacou o seu
posicionamento com a situação criticando o tamanho da corrupção inerente. Agradeceu e
despediu-se. Usou a palavra a vereadora Edna Maehnie. (2:18) Agradeceu o publico que
se fez presente. Salientou sobre o dia internacional da luta contra o Agrotóxico na data do dia
três do mês doze. Discorreu sobre a comemoração referente ao desastre químico que
aconteceu no planeta, discon-endo os fatos. Propôs fazerem uma analise do uso do agrotóxico
em redor. Expressando admiração muito grande para com os agricultores relatando terem uma
pesquisa mais avançada no brasil. Citou que o estado do Matogrosso é o maior consumidor de
agrotóxico do brasil. Demostrou reconhecimento ao serem um dos maiores produtores de
algodão soja e tudo mais. Pontuou que o brasil é o maior consumidor de agrotóxico do
mundo, expressando preocupação. Discorreu sobre a consciência dos agricultores ampliada
nesse sentido no qual tenha a possibilidade de melhorar esse uso discriminado do veneno que
hoje é chamado de "Defensivo Químico". A vereadora esclareceu não estar falando contra os
agricultores, reconliecendo que primavera do leste Matogrosso depende dos agricultores e a
cidade cresceu em função dessa produção. Mas que precisam pensar na situação dos
agrotóxicos. Ressaltou sobre o projeto da reserva indígena discorrendo o projeto de vida dos
mesmos na reserva, pontuando preocupação ao dar esta porcentagem da reserva para plantio,
destacando o seu ponto de vista. A vereadora defendeu que a reserva e de todos e não só dos
indígenas. A vereadora manifestação preocupação com abertura da terra indígena, indagou
que será compensada aonde? Citando nas fazendas! Pediu onde será a compensação para o
meio ambiente. Pôs precisam ser compensada em algum lugar. Esclareceu não ser contra e
nem favorável, mas que precisam discutir a lei. Citou que alguns lugares no Matogrosso no
Brasil tem pedágio, pontuando que a estrada que passa dentro da reserva o valor e destinado
para os indígenas. 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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