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183º Sessão Ordinária
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Mesa Diretora
Lista de Presença
Narrativa
Ata nº 183/2016 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Rio Verde
de MT/MS. Aos (8) Oito Dias do Mês de Novembro do ano de (2016) Dois Mil e
Dezesseis, às (08h50min) oito horas e cinquenta minutos da manhã no prédio
aonde funciona a Câmara de Vereadores, na Rua Barão do Rio Branco, nº.
120, centro, reuniram- se os seguintes Vereadores: Flávio Roberto Alves de
Brito – Presidente; Claudinei Bitencourt Lopes – 1° Secretário; Wiliam Assis
Santana – 2° Secretário; Waldemar Canhete Falleiros – 2° Vice
Presidente;Adriano Orling de Arruda; Cleisy Maira Paes de Souza Milleo;
Edmar Pereira da Silva; Fábio de Oliveira Souza; Joelson de Almeida Furtado e
Laurindo Luiz Marchezam. Constatando quorum regimental o Senhor
Presidente invocando a proteção de Deus e em nome da liberdade e da
democracia declarou aberta a sessão. O Vereador Flávio Roberto Alves de
Brito fez a mensagem bíblica do dia. O Presidente Flávio Roberto Alves de
Brito colocou em discussão a Ata n°182/2016 da Sessão Ordinária do dia
01/11/2016, não havendo discussão, colocou em votação sendo aprovadas por
unanimidade. PEQUENO EXPEDIENTE: Informativo da Prefeitura Municipal
sobre a Unidade Móvel de Enfrentamento a violência contra as mulheres que
estará em nossa cidade. ORDEM DO DIA: O Presidente solicitou a leitura dos
Pareceres referentes ao Projeto de Lei do Executivo nº 020/2016, o Vereador
Fábio de Oliveira Souza solicitou Pedido de Vista do Projeto, o Presidente
suspendeu a Sessão por 2 (dois) minutos pra análise do Pedido de Vista,
reaberta a Sessão o Vereador Fábio retirou o Pedido de Vista com a
autorização dos demais Vereadores passando assim para a Leitura do Parecer
da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei do
Executivo n°020/2016 que “Dispõe sobre a jornada de trabalho dos
profissionais de psicologia e Assistência Social do Município de Rio Verde de
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Mato Grosso/MS e dá outras providências”, em discussão a Vereadora Juliana
comentou que esta Casa está aprovando e regulamentando um Projeto de
autoria do Executivo e declarou que as outras categorias que se sentirem
injustiçadas por não estarem regulamentadas por sua jornada de trabalho,
podem vir a esta Casa e procurar seus direitos pois o que for Lei e direito do
trabalhador esta Câmara será favorável, o Vereador Lauro comentou que o
município não pode ser contra uma Lei Federal e cabe ao Legislativo aprovar
este Projeto, o Vereador Joelson comentou que este Projeto era para ter sido
regulamentado desde o ano de 2010, colocou em votação sendo aprovado por
unanimidade, Leitura do Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao
Projeto de Lei do Executivo n°020/2016 que “Dispõe sobre a jornada de
trabalho dos profissionais de psicologia e Assistência Social do Município de
Rio Verde de Mato Grosso/MS e dá outras providências”, não havendo
discussão, colocou em votação sendo aprovado por unanimidade, Moção de
Pesar nº 144/2016 de autoria do Vereador Fábio de Oliveira Souza aos
familiares do Saudoso Evandro Barbieri, não havendo discussão, colocou em
votação sendo aprovada por unanimidade, todos Vereadores pedem para
subscrever a referida moção. O Vereador Edmar Pereira da Silva fez
indicação a Superintendência da FUNASA do Estado de Mato grosso do Sul
solicitando prioridade na perfuração do poço artesiano do Grupo dos 15
(quinze) da Matadeira, os Vereadores Juliana, Claudinei, Lauro, Waldemar,
Flávio e Fabio pedem para subscrever a referida indicação. O Vereador Fábio
de Oliveira Souza fez indicações ao Executivo solicitando a manutenção no
banheiro público da Praça das Américas, manutenção da iluminação pública do
bairro Luis Bandeira de Brito, manutenção da Rua Antídio de Souza Guedes no
Bairro Campo Alegre e solicitou também, limpeza do Motodromo Márcio Lima
Nantes. O Vereador Laurindo Luiz Marchezan fez requerimento ao Executivo
solicitando saber quem é o responsável pelo tapa -vala desta empresa que
está fazendo a rede de esgoto do Município, o Vereador Waldemar discutiu o
referido requerimento, colocou em votação sendo aprovado por unanimidade,
os Vereadores Waldemar e Claudinei pedem para subscrever o referido
requerimento, fez indicações a Secretaria de Obras solicitando um quebra
molas na Rua Figueira no Bairro Figueira, manutenção na iluminação pública
da Rua Beira Rio no Bairro Vila Figueira e reforma do muro do Cemitério velho.
O Vereador Waldemar Canhete Falleiros fez indicações ao Executivo
solicitando manutenção de todas as ruas do bairro Ouro Verde, patrolamento e
cascalhamento das ruas do Bairro Vila Nova e Colégio Rural, pediu permissão
ao Vereador Fábio para subscrever em sua indicação da manutenção do
banheiro público. O Vereador Flávio Roberto Alves de Brito fez indicação ao
Executivo solicitando providências urgentes a respeito da água parada e falta
de escoamento na Rua Porfírio Gonçalves entre o nº 1060 até o nº 1110, no
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centro, todos os Vereadores subscrevem a referida indicação. O Vereador
Claudinei Bitencourt Lopes fez indicações ao Executivo solicitando reposição
de lâmpada queimada na Rua José Bonifácio próximo a residência nº 680 e
reposição de um braço luminário com lâmpada na Rua Projetada F no Bairro
João de Barro. A Vereadora Cleisy Maira Paes de Souza Milleo fez indicação
ao Executivo solicitando um projeto que beneficie todos os servidores públicos
municipal com a inclusão de 5% da assiduidade no estatuto do servidor, dando
direito esse percentual aos servidores que dentro do mês não pegarem
atestado médico, faltar serviço ou chegarem atrasados, fez requerimento a
Secretaria de Assistência Social solicitando saber por que o Projeto AABB
Comunidade não está funcionando e por que o PETI está funcionando só até
às 13:00 hs, o Vereador Waldemar comentou que a prefeitura precisa tomar
providências e se for o caso contratar mais profissionais para que ambos
projetos sociais funcionem em período integral, colocou em votação sendo
aprovado por unanimidade, os Vereadores Claudinei, Fabio e Waldemar
pedem para subscrever o referido requerimento. O Vereador Joelson de
Almeida Furtado fez indicação a Secretaria de Obras solicitando manutenção
da Rua Tiradentes acima do Bar do Mandacarú no Bairro Vila Nova. GRANDE
EXPEDIENTE: O Vereador Waldemar Canhete Falleiros cumprimentou a
todos os presentes e ouvintes da RCA, comentou e justificou suas indicações
feitas nesta manhã, comentou também que comerciantes que estavam no
cemitério vendendo flores e placas no dia 02 (dois) de novembro não
receberam incentivo do município, mas multa por estarem comercializando
produtos sem alvará, sem mais desejou a todos um ótimo transcorrer de
semana. O Vereador Edmar Pereira da Silva cumprimentou a todos os
presentes e ouvintes da RCA, comentou que nos próximos dias estará
chegando a nossa cidade mais uma ambulância, pediu que os próximos
Vereadores se empenhem e não deixe nosso município perder a guarnição do
Corpo de Bombeiros, foi um pedido deste Vereador e os documentos estão em
andamento, para que não aconteça o que aconteceu com o SAMU, por um
descuido perdemos um serviço de muita importância custeado pelo governo,
agradeceu o Sr. Arildo, funcionário da Secretaria de Obras pela força que
sempre deu a este Vereador, disse ser contra o Projeto de Lei do Executivo nº
020/2016, sem mais desejou a todos um ótimo transcorrer de semana. A
Vereadora Cleisy Maira Paes de Souza Milleo cumprimentou a todos os
presentes e ouvintes da RCA, comentou a respeito do Projeto de Lei do
Executivo nº 020/2016 que foi aprovado por esta Casa nesta manhã, leu um
pronunciamento do Sr. Odenir e disse que os Vereadores desta Casa estão à
disposição não só dos ACS, Agentes de Endemias e Enfermeiros, mas de
todas as classes profissionais que se sentirem prejudicados, e pressionem o
Prefeito para que o mesmo envie Projetos de Regulamentação para Câmara, e
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que o Legislativo vai abraçar os profissionais e juntos lutar por seus direitos,
comentou sobre seu requerimento feito nesta manhã, fez indicação solicitando
manutenção da iluminação pública do CTN, na rua que dá acesso ao Bairro
Luiz Bandeira de Brito, sem mais desejou a todos um ótimo transcorrer de
semana. Não havendo vereadores inscritos pela Ordem e Liderança, sem mais
o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a
Sessão Ordinária do dia (08) Oito de Novembro do ano de (2016) Dois Mil e
Dezesseis. Autorizou que lavrasse esta ata que depois de lida e achada
conforme será aprovada e assinada pelo Presidente, 1º Secretário e demais
Vereadores presentes:
Flávio Roberto Alves de Brito – Presidente
Claudinei Bitencourt Lopes - 1º Secretário
Wiliam Assis Santana – 2ª Secretário
Juliana de Figueiredo Baptista – 1º Vice Presidente
Waldemar Canhete Falleiros– 2º Vice Presidente
Adriano Orling de Arruda–
Cleisy Maira Paes de Souza Milleo –
Edmar Pereira da Silva –
Fabio de Oliveira Souza –
Joelson de Almeida Furtado –
Laurindo Luiz Marchezam -
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