
IMRA

líiiiiii-ii Miiiiiiiiiiil ili'l'riiiiiivi'iii ilii lii'sli'úlT

l'l,S. Iliilirírii

CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

Ata n". 051/2019

Sessão Ordinária do dia 16 de Dezembro de 2019

Aos dezesseis (16) dias do mês de Dezembro de 2019, às dezoito horas (IShOOmin),
reuniram-se ordinariamente na Sala das Sessões, Antônio Santo Renosto sede da Cainara
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 Ivanii Mana
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 Camara
será lavrada Ata resumida, eontendo 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
PrLidente coloeou em votação a dispensa da leitura da Ata da Sessão Ordinaria do dia nove
(09) de dezembro de 2019. Resultando APROVADA a dispensa da Imtura da Ata, o
Presidente coloeou em votação a Ata da Sessão Ordinária do dia nove (09) de dezembro de
2019. Resultando APROVADA. O Presidente convidou o Segundo Secretario Vereador
Juarez Faria Barbosa, para que fizesse a leitura do projeto em pauta, eomo ^
Lei Ordinária n" 1018 de 2019 de autoria do Exeeutivo Mumcipah Assunto. ES™
RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT,
PARA O EXERCÍCIO 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
Fitou Baraldi (17-30) O vereador deu boa noite a todos, cumprimentou os colegas
vereadores, as autoridades presentes e o público em geral. Parabenizou o Executivo pelas
ações ocorridas na semana passada. Relatou em visita pelo interior verificando as estradas e
pontes em obras na regiõo. Reiterou sobre a valorização em prol aos produtores. P^bemzou
demostrando reconhecimentos aos senhores Wilma, lolanda do Vale Verde pela luta
conquista da ponte na região. O vereador criticou questionando os posicionamentos dos atoas
em rede social. O vereador destacou o seu posicionamento pontuando mdignaçao coni esses
malfeitores. Pediu respeito com as famílias e com os gestores. A parte do vereador Car os
Venâncio. Pontuou as ações dos malfeitores informando que eles ainda pedem para os
gestores cuidarem de primavera do leste. Esclareceu sobre os cuidados que tem com essas
famílias pôs fazem parte de primavera. Parabenizou o vereador em questionar os malfeitores.
Retomou a parte o vereador Elton. Ressaltou que a Câmara em momento algum se omitiu
ou viraram as costas para o Vale Verde, esclarecendo que não se ^
tem regras e normas a serem seguidas. Deixou um aviso aos fiixiqueiros de plantao
discorrendo. A parte do vereador Antônio. Ressaltou que a população precisa querer
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entender, discorrendo o seu posicionamento. Salientou quando acompanharam o pessoal da
Cifra não teve ninguém os acompanhando, indagando. Retomou a palavra o vereador
Elton. Concordou com a fala do vereador que o antecedeu. Defendeu os trabalhos dos
parlamentares e sempre estará acompanhando os trabalhos dos gestores. Parabenizou a
indicação de autoria do vereador Neri e ao Prefeito por ter atendido ao seu pedido,
demostrando felicidade com o resultado da obra. Comentou sobre o Natal Luz parabenizando
o Prefeito pelo evento. Pontuou que os recursos que foram investidos foram muito bem
investidos, trazendo alegrias para a população. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra o
Vereador Luís Pereira Costa. (27:20) O vereador deu boa noite a todos, cumprimentou os
colegas vereadores, as autoridades presentes e o público em geral. Comentou sobre doaçao de
sangue no CT parabenizando toda a equipe pelos trabalhos desenvolvidos. Comentou sobre o
RX da UPA que se encontra quebrado. Comentou sobre as visitas realizadas pelo vereador
nos Assentamentos, discorrendo alguns fatos inerentes devido os caos provocadas nas
estradas Discorreu sobre a situação do Vale Verde citado pelo vereador Elton, e pediu
esclarecimento sobre a sua citação? Questionou criticando o posicionamento do vereador
contra a sua pessoa. Pediu respeito a sua pessoa. Relatou o que nao for resolvido no
parlamento estará fazendo através do Ministério Publico na delegacia de corrupção deste
estado almejando a justiça a de vir. Ressaltou com a frase ...chep de laranjas, chega de
vereador por traz de licitação de ônibus faturando milhares de reais do povo. Pontuou que
continuara sendo a porta voz do povo, pôs foi para isso que o vereador foi eleito dmgmdo-se
o vereador Elton. Destacou o seu posicionamento esclarecendo para o vereador. Atirmou que
a imprensa no qual faz parte esta empenhado um milhão e oitocentos reais, esclarecendo para
o publico. Relatou as perseguições advindas do Prefeito pontuando as censura que o mesmo
fez com o vereador na abertura do Neo Natal. Parabenizou o vereador Manoel por defende- o
ao passar pelo constrangimento. Esclareceu para o vereador que as criticas foram feita pelo
povo da região e não pelo vereador. Citou sobre a vaquinha que estão fazendo para abrir um
novo acesso de passagem. Proferiu para o vereador não ter ninguém atoa e que o respeite ao
falar do vereador. Comentou reiterando sobre avenida porto alegre criticando as obras de
revitalização no local. Discorreu ser a ultima Sessão do ano e que continuara fazendo o seu
trabalho como fiscalizador. Citou o site do CHICO discorrendo-o a matéria que saiu sobre a
postura do vereador. O vereador defendeu o seu posicionamento e que nao aceitara ser
chamado de negro atoa, nego que faz critica. Discorreu sobre a entrevista feita com o senhor
João referente aos barões no município. O vereador posicionou em defesa dos menos
favorecidos e citou alguns exemplos. Informou que o Prefeito esta vendendo a Prefeitura,
pontuando questionamento com ação do Prefeito ao favorecer uma área de uma grande
imobiliária do município. Reiterou voto contrario para concessão do lixo, esclarecendo ta
posicionamento ao ser contra a venda da Prefeitura. Desejou um Feliz Natal a todo^
Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra o Vereador Manoel Mazzutti Neto. (38:12) O
vereador deu boa noite a todos, cumprimentou os colegas vereadores, as autoridades preserites
e o público em geral. Parabenizou o colega pela data comemorativa almejando felicidades.
Cumprimentou o senhor Diogo Murai e a senhora Katia e os demais que se fizeram presente.
Ressaltou ter recebido uma reclamação no decorrer da semana referente aos idosos que nao
são associados da Pap por forço de uma lei municipal de 2004, não podern utilizar o
transporte publica de forma gratuita. O vereador pontuou o seu posicionamento defendendo os
direitos dos idosos. Agradeceu a presença do senhor Paulo Almeida. Deixou o apelo ao
Prefeito municipal para que reveja a situação, faça a devida correção e uti ize o juri ico ^
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casa para que possam revogar tal situação. Agradeceu o Executivo Municipal pela entrega da
praça Leonardo Werner toda revitalizada parabenizando. Salientou não ter mais possibilidade
para fazerem indicação por escrito devido não ter mais sessão, para que a praça receba outra
melhoria discorrendo a sua idéia através de uma indicação verbal deixando firmado em
tribuna. Discordou com a fala do vereador Luís, pontuando o seu posicionamento e seu ponto
de vista. Discorreu que a sociedade brasileira precisaria fazer um alto-pacto, se fazer um
compromisso em discutir eleição no máximo um mês antes das eleições. Esclareceu
justificando o seu ponto de vista. Citou o apontamento do vereador que o antecedeu sobre o
site. Relatou sobre os fatos ocorridos nas convenções. Esclareceu o seu ponto de vista com os
fatos inerentes. Desejou um Feliz Natal a todos. 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. (50:00) O vereador deu boa noite a
todos, cumprimentou os colegas vereadores, as autoridades presentes e o público em geral.
Parabenizou o Executivo pelas obras e pelas construções inauguradas recentemente no
município no qual teve a oportunidade de acompanhar. Comentou sobre a cobertura e
inauguração na praça que promove os bailinhos aos domingos. Discorreu sobre o encontro do
DEM no mato grosso expressando felicidade ao participar do evento juntamente com varias
autoridades. Deixou seus cumprimentos a todos do diretório do DEM estadual e do
município. Agradeceu o convite através do colega Tião parabenizando a secretária senhora
Adriana em reconhecer a importância que tem os servidores municipais para o município, em
especial aos motoristas da educação. Parabenizou a senhora Leninha e a Mareia pelo evento
realizado em reconhecimento ao trabalho prestado a todos os servidores da assistência
agradecendo-os. Cumprimentou o senhor Paulo Almeida agradecendo pela presença.
Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra o Vereador Antônio Marcos Carvailho dos
Santos (54-19) O vereador deu boa noite a todos, cumprimentou os colegas vereadores, as
autoridades presentes e o público em geral. Ressaltou que esteve acompanhando o andamento
do município no decorrer da semana no qual disse ter sido surpreendido com administração.
Disse que politico cria situação citando o ex-vereador Messias como exemplo. Criticou as
ações dos meninos do quinze, fazendo questionamentos. Salientou a pessoa do Prefeito.
Discorreu a pessoa da vereadora Carmem e demais colegas. Ressaltou defender e lutar para
terem uma primavera melhor destacando os posicionamentos como políticos. Destacou as
obras realizadas no município. Citou uma matéria publicada na rede social isentando os
trabalhos dos gestores, pontuando indignação. Disse ter sofrido no parlamento e hoje se ve
resultado. Comentou sobre o ano politico em dois mil e vinte. Indagou a irresponsabilidade da
política onde primavera ficou sem representantes. Reforçou criticas demostrando estar no
parlamento para cumprir mandato. Propôs juntos identificar o que se faz bem para o povo e
vice-versa. Reiterou o discurso do saco sem fundo que é a saúde. Reiterou sobre o aumento do
orçamento. Disse que tem que se preocuparem com uma primavera melhor, precisam ser
responsável e serem parceiro do bem. Disse que falaram a mesma língua quando falarem
sobre a baixa do repasse, dirigindo-se ao vereador Manoel. O vereador salientou n^ querer
ser melhor que ninguém, mas sim de estar preocupado com o futuro do município. Pontou o
seu posicionamento e desejou um feliz Natal a todos os primaverense. Agradeceu e despediu-
se. Usou a palavra o Vereador Carlos Araújo. (01:05) 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 em visitas as obras do município. Parabenizou pel^
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revitalização da praça no bairro Castelândia. A parte do vereador Manoel. Disse ter
conhecimento da indicação proposta pelo vereador para as pinturas das mesas, parabenizando
pela iniciativa. Retomou a palavra o vereador Araújo. Agradeceu o vereador pela parte.
Defendeu a indicação expressando felicidade para com o bem estar da população.
Parabenizou o executivo pelas realizações em melhorar a vida da população primaverense.
Disse ter participado do encerrado do Creju expressando felicidade ao ver a formatuia das
crianças. Defendeu o projeto pontuando o seu posicionamento com os resultados
parabenizando o Prefeito. Comentou sobre o almoço no projeto Conviver parabenizando a
todos pelo evento. Comentou sobre visita no Senai parabenizando a todos pela aprovação dos
cursos, agradecendo a senhora Katia por proporcionar essa realização. Expressou felicidade
ao fazer parte da gestão e fazer uma primavera melhor. Comentou sobre o Natal Encantado
parabenizando. Defendeu o Prefeito pelos investimentos em prol as melhorias da cidade.
Proferiu sobre a situação do pessoal da saúde almejou resolve-la. Reforçou os parabéns ao
executivo por sempre atende-lo. Informou para os primaverense que Primavera esta andando,
esta andando mais que nunca e não ira parar. E que os parlamentos não ira atrapalhar o seu
andamento. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra o Vereador Carlos Venâneio dos
Santos. (01:15) O vereador deu boa noite a todos, cumprimentou os colegas vereadores, as
autoridades presentes e o público em geral. Discoiveu sobre a fala do vereador Euís, referente
ao aparelho de Rx esclarecendo que foi procurado também pelos técnicos de radiologia.
Esclareceu por ser um aparelho muito antigo de muitas manutenções, advinda ser muito cara.
E que conversou com o Prefeito e secretaria juntamente com o Presidente onde informou que
em breve o aparelho será substituído por um moderno em que atenda a necessidade da UPA.
Citou a fala do vereador Araújo agradecendo a todos os envolvidos ao participarem da
reunião onde discutiram o projeto de lei sobre os plantões dos profissionais de saúde. O
vereador almejou que dará certo informando uma nova reunião no dia seguinte. Agradeceu o
Prefeito por proporciona o Natal luz em um local agradável. Discorreu sobre as visitas no
município agradecendo os resultados das obras. Disse ser solidário com o pessoal do Jose
Alencar, esclarecendo não ser culpa dos parlamentares e tudo que estiver dentro da lei irao
fazer. Parabenizou a senhora Katia pelos trabalhos desenvolvidos em prol ao distrito e que o
parlamento esta a disposição da mesma. Desejou um feliz Natal a todos os primaverense.
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
EESTE-MT, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. O Presidente colocou em
segunda discussão dos senhores vereadores. Ninguém tendo se manifestado o Presidente
colocou em segunda votação, 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 das Moções de Aplausos para os homenageados; senhores Alcmdo Jose Dalpiva,
Dimorvan Alencar Brascancim e o senhor Vitor Fernando Balsan. 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 a Vereadora Carmen Betti Borges de
Oliveira. (1:32) Agradeceu o publico que se fez presente. Ressaltou ser a ultima semana de
Sessão agradecendo a Deus pela oportunidade inerente. Fez nominação reforçando os^
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agradecimentos as pessoas que se fez presente. Parabenizou a todos os homenageados da
noite Agradeceu o senhor Amarildo pelos trabalhos em prol ao município. Discorreu sobre as
inaugurações no decorrer do ano de dois mil e dezenove. Reforçou o convite aos
parlamentares a se fazerem presente na reunião no dia seguinte. Salientou os trabalhos das
Comissões parabenizando a todos os membros. Discorreu sobre a Extraordinária na terça-
feira, pontuando felicidade ao saber da unidade que a câmara municipal tem feito ao abraçar
as causas em prol ao município. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra a vereadora
Edna Machnie. (1:37) Agradeceu o publico que se fez presente. Parabenizou a todos os
homenageados pelo recebimento da moção de aplausos. Expressou felicidade em poder fazer
parte dessa homenagem tão merecida. Discorreu ter participado da mauguraçao da cobertura
da pista de caminhada do baile. Defendeu ser uma reivindicação muito grande dos moradores
que gostam de dançar. Parabenizou o Prefeito por atender a reivindicação dos moradores.
Desejou a todos os diretores das escolas eleitos. Parabenizou o Prefeito pela realização da
eleição. Defendeu a causa em prol ao andamento das escolas. Disse ter participado na sexta-
feira dia treze da posse do novo diretório estadual do partido dos trabalhadores, salientando
ser do seu partido. Discorreu a participação do deputado Valdir Barranco que já comanda o
partido dos trabalhadores. Pontuou o novo Presidente do partido parabenizando Desejou a
todos os primaverense um feliz Natal e um próspero Ano Novo. Pontuou ser a ultima sessão
do ano de dois mil e dezenove. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra o Vereador Elton
Baraldi. (1:41) Agradeceu o publico que se fez presente. Esclareceu o apontamento citado
pelo vereador Luís Costa. O vereador pontuou o seu posicionamento a pessoa do vereador
Luís. Fez questionamentos com a citação sobre a Imprensa feita pelo vereador, pontuando
alguns fatos. Disse não ter problema a respeito com o transporte, questionando os ataques do
vereador contra a sua pessoa. Disse para o vereador que ele precisa por o seu nome a
disposição para concorrer à eleição para Prefeito. Desejou um feliz Natal a todos os
primaverense. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra o Vereador Juarez Eana Barbosa.
(1:45) Agradeceu o publico que se fez presente. Parabenizou a todos os homenageados pelo
recebimento da moção de aplausos. Desejou um feliz Natal a todos os primaverense. Citou
que o Natal é o nascimento de Jesus Cristo. Agradeceu e despediu-se. Usou a pal^avra o
Vereador Luís Pereira Costa. (1:47) Agradeceu o publico que se fez presente. Parabenizou
o senhor Carlos pelo evento na igreja. Parabenizou a todos os homenageados pelo
recebimento da moção de aplausos. Discorreu agenda nos PSF juntamente com as vereadoras,
parabenizando a todas as equipes. Proferiu sobre as reclamações recebidas em seu gabinete
advindo da pasta da assistência social por falta de medicação. Ressaltou sobre as cirurgias
sendo uma luta do vereador. Ressaltou sobre o tapa buraco nos baiiTos. Reforçando a sua
defesa em prol a saúde. Rebateu a fala do vereador Elton ao cita que o vereador coloca o seu
nome a disposição. Questionou criticando a candidatura única do prefeito para as novas
eleições. Reiterou o descaso advindo do prefeito com o vereador na abertura do Neo Nata .
Pontuou reiterando os gastos com as luzes de Natal e a empresa elétrica. O vereador defendeu
o seu posicionamento politico, reforçou que tenham respeito com a sua pessoa. Fez critica a
pessoa do vereador Elton. Disse ser vereador e esta vereador. Agradeceu e despediu-se. Usou
a palavra o Vereador Manoel Mazzutti Neto. (1:52) Agradeceu o publico que se ez
presente fazendo algumas nominações. Ressaltou não existir vereador que atua mms ou menos
na casa Discorreu sobre a citação da vereadora Carmem referente aos projetos. Defendeu os
trabalhos dos parlamentares e o posicionamento de cada um. Salientou a batalha do vereador
em dois mil e vinte nominando os colegas para que façam uma força tarefa e compram uma
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briga de reduzir o valor do duodécimo que vem para a casa, justificando o seu
posicionamento. Salientou uma união com o executivo para que as estradas vicmais parem de
receber caminhões e caminhões de cascalho e vivem esburacando as estradas. Dpejou^um
feliz Ano Novo a todos os primaverense. Pediu que venham a casa que cobre pôs darão a
resposta. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra o Vereador Neri Domingos de Souza.
(1-57) Agradeceu o publico que se fez presente em especial o publico online. Parabenizou a
todos os homenageados pelo recebimento da moção de aplausos. Fez uma previa avaliaçao do
ano de dois mil e dezenove agradecendo com o apoio da casa o Prefeito por ter atendido uma
indicação de sua autoria. Desejou um feliz Natal e um próspero feliz Ano Novo a todos os
primaverense. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra o Vereador Paulo Marcio^Castro e
Silva. (01:58) Agradeceu o publico que se fez presente. Ressaltou ser a ultima Sessão do ano
de dois mil e dezenove, agradecendo como Presidente da casa a todos os servidores pela
contribuição e empenho para o engajamento da casa. Agradeceu os colegas ver^dores pelas
quinhentas e cinqüenta e uma indicações no ano de dois mil e dezenove. O Presidente
parabenizou os parlamentares pelos desempenhos em prol a população primaverense.
Expressou felicidade por terem como colegas e por terem os mesmo objetivos em prol ao bem
estar do município. Desejou um feliz Natal e um próspero feliz Ano Novo a todos os
primaverense. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra o Vereador Valmislei Alves dos
Santos. (2:01) Agradeceu o publico que se fez presente em nome do senhor Divorman. Fez
um balanço do ano de dois mil e dezenove expressando felicidade ao participar da legislatura
enquanto vereador, não sendo fácil sendo um desafio. Pontuou que a casa nao tem medido
esforços para poder de alguma forma ajudar o município a desenvolver parabenizando a todos
os parlamentares. Parabenizou os trabalhos e a administração do Prefeito Leonardo. Salientou
felicidade em fazer parte dessa historia e saber que seus nomes ficara gravado nas placas das
obras que o município esta recebendo. Desejou que o próximo ano venham alcançar muito
mais objetivos. Salientou que nas próximas eleições seja de energia positivas e que venlia
deixar primavera melhor. Ressaltou defendendo a pessoalidade de cada um. Agradeceu os
trabalhos dos parlamentares. Desejou um feliz Natal e um próspero feliz Ano Novo a todos os
primaverense. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra o Vereador Wellis Marcos Rosa
Campos. (2:05) Agradeceu a mesa e o publico que se fez presente. Parabenizou a todos os
homenageados pelo recebimento da moção de aplausos. Relembrou os momentos de quando
foi o seu professor expressando felicidade com o mérito da homenagem. Disse ter paiticyado
da inauguração da quadra do Parma Vida agradecendo a gestão por realizar a obra. Agradeceu
o secretario Henrique por atender aos seus pedidos. Ressaltou agenda em Brasília juntamente
com o vereador Luís, na luta em prol a cidade. Ressaltou a luta em defesa a saúde. Salientou
ter falado com a secretária e deputado. Reforçou continuar cobrar os deputados e senadores.
Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra o Vereador Antônio Marcos Carvalho dos
Santos. (2:10) Agradeceu o publico que se fez presente. Parabenizou a todos os
homenageados pelo recebimento da moção de aplausos. Ressaltou sobre as mudanças da
realidade na política no país, pontuando o seu posicionamento pela falta de comprometimento
e negativar pessoas que tem vontade de resolver, citando como exemplo a sua família na
cidade de Campo Verde. Ressaltou o momento de pico na cidade de primavera salientando
ser um privilégio ser morador desta cidade. Questionou as pessoas que critica o vereador e o
parlamento deixando um recado para os mesmos como registro em tribuna. Agradeceu a
professora do município de Jaciara pelo convite para a formatura da sua turmmha^
Parabenizou a professora Cristiane pelo evento. Salientou o prestigio da professora com
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cidade de primavera o deixando feliz. Ressaltou que a briga não é do legislativo e sim de
todos, salientando não se deixar iludir. Agradeceu e despediu-se. Usou a palavra o Vereador
Carlos Araújo. (2:15) Agradeceu o publico que se fez presente. Parabenizou o vereador Neri
pela autoria da indicação atendida pelo executivo. O vereador referiu à inauguração da
cobertura do bailinho da pista da caminhada. Salientou ter recebido uma mensagem avisando
que esqueceu de parabenizar a cobertura do Parma vida. Parabenizou os trabalhos dos colegas
em prol a população voltada para o bom andamento do município. Ressaltou ter sido um ano
de realização no qual mudou a vida de primavera do leste. Parabenizou o executivo pela
revitalização no Parma Vida e por todas as obras entregues no município. Desejou um feliz
Natal e um próspero feliz Ano Novo a todos os primaverense. 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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