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Narrativa
Ata nº 125/2015 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Rio Verde de MT/MS. Aos (24) Vinte e
Quatro Dias do Mês de Novembro do ano de (2015) Dois Mil e Quinze, às (9h05min) nove horas e
cinco 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; Juliana
de Figueiredo Baptista – 1º Vice Presidente; 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. Iniciou tocando o Hino Nacional, o Vereador Edmar Pereira da Silva fez a mensagem bíblica do
dia. O Presidente Flávio Roberto Alves de Brito colocou em discussão a Ata n°124/2015 da Sessão
Ordinária do dia 17 de Novembro de 2015, não havendo discussão, colocou em votação, e foi aprovada
com unanimidade. PEQUENO EXPEDIENTE: Ofício Circular n° 212/2015 da Secretaria Municipal de
Assistência Social de Rio Verde de Mato Grosso/MS, Telegrama da Chefe de Gabinete da Senadora
Simone Tebet referente ao recebimento do Ofício Circular n°034/2015 de autoria do Vereador Wiliam
Assis Santana, Ofício Circular n°10/2015 da Prefeitura Municipal de Rio Verde Mato Grosso/MS.
ORDEM DO DIA: Ofício n°1013/2015 da Prefeitura Municipal de Rio Verde de Mato Grosso/MS,
Leitura do Projeto de Lei do Executivo n°25/2015 que “Autoriza abertura de crédito adicional especial
ao orçamento vigente e dá outras providências”, leitura do Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final ao Projeto de Lei do Executivo n°25/2015, não havendo discussão, colocou em votação
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sendo aprovado por unanimidade, leitura do Parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos ao Projeto
de Lei do Executivo n°25/2015, não havendo discussão, colocou em votação sendo aprovado por
unanimidade. Com os pareceres das comissões pertinentes aprovados, portanto, aprovado o Projeto de
Lei do Executivo n°25/2015. Leitura do Projeto de Lei do Executivo n°26/2015 que “Autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente e dá outras providências”, leitura
do Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei do Executivo
n°26/2015, não havendo discussão, colocou-se em votação sendo aprovado por unanimidade, leitura do
Parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos ao Projeto de Lei do Executivo n°26/2015, em
discussão o Vereador Edmar Pereira da Silva parabenizou as comissões por terem aprovado esse Projeto
por unanimidade, visto que o mesmo será usado para o pagamento do 13° (décimo terceiro) dos
funcionários públicos de nosso município, e comentou que valoriza ainda mais o trabalho dos mesmos,
ainda em discussão a Vereadora Juliana de Figueiredo Baptista deixou registrado que foi solicitado pelos
Vereadores, o pagamento atrasados dos funcionários públicos que até hoje não receberam, e citou
exemplos de Doutores que foram embora de nosso município, e que até hoje não receberam, e pede para
a Prefeitura olhar para esses funcionários, não havendo mais discussão, colocou em votação sendo
aprovado por unanimidade. Com os pareceres das comissões pertinentes aprovados, portanto, aprovado
o Projeto de Lei do Executivo n°26/2015. Leitura do Projeto de Resolução do Legislativo n° 012/2015
que “Autoriza o Poder Legislativo de Rio Verde de Mato Grosso/MS, a conceder diárias aos Edis desta
Casa de Leis que participarão do Encontro de Vereadores do Mato Grosso do Sul”, leitura do Parecer da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao Projeto de Resolução do Legislativo, não havendo
discussão, colocou em votação sendo aprovado por unanimidade, leitura do Parecer da Comissão de
Finanças e Orçamentos ao Projeto de Resolução do Legislativo, não havendo discussão, colocou em
votação sendo aprovado por unanimidade. Com os pareceres das comissões pertinentes aprovados,
portanto, aprovado o Projeto de Resolução do Legislativo. O Vereador Waldemar Canhete Falleiros fez
indicação ao Secretário Municipal de Saúde Sr. Lício Toledo Maciel, para que o mesmo faça o
encaminhamento da Sra. Meire Maria Flores para HU (Hospital Universitário), que se encontra
internada no Hospital Municipal Paulino Alves da Cunha, sendo portadora de esclerose múltipla, fez
indicação ao Executivo para que o mesmo viabilize a construção de dois banheiros de acessibilidade
para deficiente físico na enfermaria de nosso Hospital Municipal Paulino Alves da Cunha, fez indicação
ao Executivo para que o mesmo viabilize, a abertura do cruzamento entre a Avenida Américo de Souza
Brito com a Avenida Israel Alves Pereira em frente ao depósito do Pebinha, no bairro Vila Nova. O
Presidente Flávio Roberto Alves de Brito passou a Presidência da Casa de Leis para a Vereadora Juliana
de Figueiredo Baptista. O Vereador Wiliam Assis Santana fez indicação ao Secretário Estadual de Saúde
Sr. Nelson Tavares, para que o mesmo disponibilize atendimento para nossa população, para a
prevenção do Câncer em nosso município, fez indicação ao Executivo para que o mesmo viabilize a
limpeza da área verde do Ginásio Municipal de Esporte Eder Rodovalho Maciel, fez indicação ao
Deputado Estadual Lídio Lopes, para que o mesmo disponibilize um atendimento móvel da prevenção
de Câncer para o nosso município, fez indicação ao Executivo para que o mesmo viabilize a limpeza e
manutenção das luminárias da Praça do Chão Batido, fez indicação ao Executivo para que o mesmo
viabilize a limpeza da área verde do ESF do Bairro Vila Nova e da Instituição Peti, fez indicação ao
Executivo para que o mesmo viabilize a limpeza e roçada interna e externa do Motódromo Municipal
Márcio Lima Nantes, fez indicação ao Executivo para que o mesmo viabilize a limpeza da Praça do
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Agricultor, fez indicação ao Executivo para que o mesmo viabilize a transmissão da Rede Record e TV
Educativa, fez indicação ao Executivo para que o mesmo viabilize a organização de madeiras do pátio
da Secretaria de Obras do Bairro Jardim dos Estados. O Vereador Adriano Orling de Arruda fez
indicação ao Executivo para que o mesmo viabilize, a retirada do restante do chafariz que quebrou, na
Praça das Américas. A Vereadora Juliana de Figueiredo Baptista fez indicação à Secretaria de Obras,
para que viabilize o reparo da bomba de água do poço do Colégio Rural, fez indicação à Secretaria de
Obras, para que viabilize o reparo da estrada que dá acesso ao Colégio Rural, fez indicação à
Coordenadoria da Defesa Civil de nosso município, para que seja feita uma visita ao Bairro Ariovaldo
Pereira referente à chuva que alagou algumas regiões do mesmo e seja enviado um relatório a esta Casa
de Leis, e informou à população o telefone da Defesa Civil Municipal, fez requerimento ao Executivo,
solicitando informações, qual o procedimento que está sendo feito, diante as invasões do salão do Bairro
Barra Verde, em discussão o Vereador Edmar Pereira da Silva pede para subscrever, comentou que
esteve no local, e conversou com os moradores, comentou que aquele local não é da Prefeitura
Municipal, é da Associação de Moradores, e quem tem que tomar atitude é a mesma, ainda em discussão
o Vereador Waldemar Canhete Falleiros pede para subscrever, comentou que já fez ofício ao Presidente
da URAM Sr. Adenir Rangel, solicitando que crie uma eleição para representantes daquele Bairro,
comentou que essas pessoas, são pessoas que tem condições financeiras para não ocupar aquele espaço,
comentou que tem que ser realizada a retirada essas pessoas e colocadas em outros recintos, ainda em
discussão a Vereadora autora solicitou que o Executivo tome providências junto à Associação de
Moradores, e que a Secretaria de Assistência Social também informe a situação do local, não havendo
mais discussão, colocou em votação sendo aprovado por unanimidade, fez requerimento ao Executivo,
solicitando cópia do Processo Licitatório n°004/2015 referente ao transporte da saúde, não havendo mais
discussão, colocou em votação sendo aprovado por unanimidade, o Vereador Waldemar Canhete
Falleiros pede para subscrever o referido requerimento. O Vereador Claudinei Bitencourt Lopes fez
indicação ao Executivo para que o mesmo viabilize o preenchimento de areia e reparo de iluminação na
quadra de areia no Ginásio Municipal de Esporte Eder Rodovalho Maciel, fez indicação ao Executivo
para que o mesmo viabilize a reposição da iluminação da Avenida Eriberto Vera no Bairro Campo
Alegre, fez indicação ao Executivo para que o mesmo viabilize a reposição de lâmpadas na Rua Rio
Verde no Bairro Nova Rio Verde, Moção de Congratulação ao Sr. Erivan proprietário do Super Mercado
Bom Preço, parabenizando-o por acreditar no comércio em nosso município, com o aumento da
estrutura de seu mercado, em discussão o Vereador Edmar Pereira da Silva parabenizou o Vereador
autor pela moção, e comentou que o pessoal que vem do Nordeste e da Paraíba, veio para Rio Verde
para trabalhar, e pediu para subscrever a referida moção, ainda em discussão o Vereador autor,
comentou que há sete anos, o mesmo fazia propaganda na rádio para o Mercado Bom Preço, mas que
sempre falava em Supermercado Bom Preço, no qual o Sr. Erivam dizia que estava errado, mas o
Vereador autor dizia que a palavra tinha poder, e que hoje é um Supermercado, não havendo mais
discussão, colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade, os Vereadores Edmar Pereira da
Silva, Juliana de Figueiredo Baptista, Waldemar Canhete Falleiros, Wiliam Assis Santana e Fabio de
Oliveira Souza pedem para subscrever a referida moção. O Vereador Joelson de Almeida Furtado fez
indicação à Secretaria de Obras, para que o mesmo viabilize o reparo na iluminação na Rua Marechal
Campo Alegre no Bairro Jardim José Antônio. O Vereador Edmar Pereira da Silva fez indicação à todas
as Secretarias Municipais, para que façam campanha de limpeza e dedetização da cidade, para combater
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o mosquito Aedes Aegypti, fez Moção de Congratulação ao Jeiel Rodovalho Maciel, parabenizando por
acreditar e investir no comércio em nosso município, assim como o aumento de estrutura de seu
mercado, em discussão o Vereador Waldemar Canhete Falleiros pede para subscrever, e parabenizou a
todos os empresários que acreditam em nosso comércio, que crescem em uma época de crise, e com
certeza terão apoio da população, não havendo mais discussão, colocou em votação sendo aprovador por
unanimidade, os Vereadores Claudinei Bitencourt Lopes, Wiliam Assis Santana, Joelson de Almeida
Furtado, Adriano Orling de Arruda, Juliana de Figueiredo Baptista, Laurindo Luiz Marchezam e
Waldemar Canhete Falleiros. O Vereador Fabio de Oliveira Souza fez indicação ao Executivo, para que
o mesmo viabilize a manutenção de super postes na Praça do Bairro Barra Verde, fez indicação ao
Executivo, para que o mesmo viabilize a limpeza e roçada na Praça do Bairro Barra Verde, fez indicação
à Secretaria de Obras, para que viabilize o patrolamento das ruas do Bairro Jardim Semíramis, fez
requerimento ao Executivo, para que o mesmo faça a regularização do Piso Salarial dos Servidores da
Rede Municipal de Ensino, em discussão a Vereadora Juliana de Figueiredo Baptista, pede para
subscrever, e comentou que já foi feito uma reunião no primeiro semestre deste ano, para discussão do
assunto, mas que os professores não aceitaram a proposta do Executivo, e que seria discutido novamente
neste semestre, e até agora não foi feito nenhuma reunião, comentou que esta Casa de Leis não recebeu
nenhum Projeto pertinente e que o reajusto está aproximadamente 7%, ainda em discussão o Vereador
Waldemar Canhete Falleiros comentou que essa regularização tem que ser feita, e informou que não é
aumento de salário, mas sim o reajuste do Piso Salarial, sem mais discussão, colocou em votação sendo
aprovado por unanimidade, o Vereador Edmar Pereira da Silva pede para subscrever o referido
requerimento. Fez requerimento ao Executivo, para que o mesmo disponibilize uma data, para a
realização de uma Audiência Pública para regularização do Piso Salarial dos Servidores da Rede
Municipal de Ensino, não havendo discussão, colocou-se em votação sendo aprovado por unanimidade,
o Vereador Edmar Pereira da Silva pede para subscrever o referido requerimento. Fez indicação à
Secretaria de Obras para que viabilize a limpeza e colocação de telas de proteção, cadeado no portão,
dedetização e roçada ao redor do Ginásio Municipal de Esporte Eder Rodovalho Maciel, fez indicação à
Secretaria de Obras, para que viabilize o desentupimento dos bueiros na Rua Osvaldo Ferreira de
Arruda, nas proximidades do n°141, no Bairro Campo Alegre, fez indicação à Defesa Civil e Vigilância
Sanitária, para que façam vistoria dos bueiros na Rua Osvaldo Ferreira de Arruda, nas proximidades do
n°141. O Vereador Laurindo Luiz Marchezam fez indicação à Secretaria de Obras, para que viabilize a
operação tapa buracos, na Avenida Dom Pedro II, fez requerimento ao Diretor Municipal do DETRAN
Sr. Rodrigo Monteiro, de nosso município solicitando que o mesmo, faça um atendimento de forma mais
rápida e eficaz para nossa população, não havendo discussão, colocou em votação sendo aprovado por
unanimidade, o Vereador Claudinei Bitencourt Lopes pede para subscrever a referida indicação. O
Vereador Flávio Roberto Alves de Brito fez indicação ao Executivo, para que o mesmo viabilize a
manutenção das luminárias da Rua Travessa 01 nas proximidades do n°40 no Bairro Paraíso Cacerense,
fez ofício à Câmara Municipal de Rio Verde de Mato Grosso/MS, solicitando permissão aos Vereadores,
para que o Município de Coxim, faça reparos da estrada da Região do Indaiá, em discussão o Vereador
Waldemar Canhete Falleiros pede para subscrever, comentou que o Prefeito Municipal de Coxim já
construiu a ponte, e que não podemos ajudar, e que nada é mais justo, do que dá o auxílio da Prefeitura
Municipal de Rio Verde/MS, à essa obra, ainda em discussão a Vereadora Juliana de Figueiredo Baptista
pede para subscrever, e comentou que o comprometimento da Prefeitura de nosso município, deveria ser
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por completo, pois a ponte está no município de Rio Verde, e que era um compromisso dos dois
municípios a fazerem a construção desta ponte, mas só o município de Coxim/MS, fez a obra, embora
não tenham responsabilidade geográfica da região, e que mais uma vez pedem permissão para realizar
obras em nossa região, e que se não fosse o Prefeito de Coxim, nós estaríamos a deriva se dependesse da
Prefeitura de Rio Verde, não havendo mais discussão, colocou em votação sendo aprovado por
unanimidade. A Vereadora Juliana de Figueiredo Baptista passa a Presidência da Casa de Leis ao
Vereador Flávio Roberto Alves de Brito. GRANDE EXPEDIENTE: O Vereador Waldemar Canhete
Falleiros cumprimentou a todos os presentes e ouvintes da RCA, comentou e justificou suas indicações
realizadas nesta sessão, com permissão, fez indicação à Secretaria de Obras para que viabilize o
patrolamento e operação tapa buracos das ruas no Bairro da Vila Nova, agradeceu à equipe da Secretaria
de Obras, por ter realizado serviços a pedido do Vereador. O Vereador Edmar Pereira da Silva
cumprimentou a todos os presentes e ouvintes da RCA, comentou e justificou suas indicações realizadas
nesta sessão, com permissão fez requerimento à Câmara Municipal de Rio Verde de Mato Grosso/MS,
para que seja transmitida a sessão, no dia posterior da mesma, não havendo discussão, colocou em
votação sendo aprovado por unanimidade, o Vereador Waldemar Canhete Falleiros pede para subscrever
o referido requerimento, justificando o mesmo, disse que alguns Vereadores são prejudicados, pois
quando é (11h: 00min) onze horas da manhã, a transmissão é cortada pela rádio, e que se tiver alguma
informação importante para ser falada na sessão, a população não ficará sabendo. O Vereador Wiliam
Assis Santana cumprimentou a todos os presentes e ouvintes da RCA, comentou e justificou suas
indicações realizadas nesta sessão. O Vereador Joelson de Almeida Furtado cumprimentou a todos os
presentes e ouvintes da RCA, comentou e justificou suas indicações feitas na sessão anterior e desta
sessão, comentou que em julho deste ano participou de uma audiência pública no qual formalizou
pedidos à Secretária Estadual de Educação Sra. Maria Cecília, parabenizou e agradeceu a mesma, por
atenderem esses pedidos, beneficiando a Escola Estadual Vergelino Mateus de Oliveira, fez Moção de
Congratulação a Secretária de Cultura Sra. Lidiane pela organização da semana de valorização da
cultura pantaneira, não havendo discussão, colocou em votação sendo aprovador por unanimidade, o
Vereador Claudinei Bitencourt Lopes pede para subscrever a referida moção, e parabenizou o Vereador
Laurindo Luiz Marchezam pela organização da festa do laço. A Vereadora Juliana de Figueiredo
Baptista cumprimentou a todos os presentes e ouvintes da RCA, comentou e justificou suas indicações
realizadas nesta sessão, com permissão, fez indicação à Secretaria de Obras para que viabilize a
manutenção da Rua José Duailibi no Bairro Barra Verde, o Vereador Claudinei Bitencourt Lopes pede
para subscrever, comentou sobre o acidente do chafariz com uma criança na Praça das Américas, disse
que todos os Vereadores pedem toda semana manutenção nas Praças, principalmente iluminação
pública, comentou sobre o pagamento do décimo terceiro aos funcionários públicos, mas que ainda tem
pessoas da área de saúde desta gestão que trabalharam e que não receberam até hoje, comentou sobre a
autorização da Câmara Municipal de Rio Verde de Mato Grosso/MS, ao Município de Coxim para
execução de obras na estrada da região do Indaiá, comentou sobre a ponte que o Município de Coxim
fez, em nossa região, sem ajuda do nosso Município, fazendo a tarefa de casa, pois é região de nosso
município, e agradeceu ao Sr. Aluizio São José Prefeito Municipal de Coxim/MS pelo seu empenho na
Prefeitura. O Vereador Claudinei Bitencourt Lopes cumprimentou a todos os presentes e ouvintes da
RCA, comentou e justificou suas indicações realizadas nesta sessão, e informou à população que os
Vereadores estão atentos à necessidade da população. O Vereador Edmar Pereira da Silva cumprimentou
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a todos os presentes e ouvintes da RCA, comentou e justificou suas indicações realizadas nesta sessão,
comentou que em nosso município se caracteriza não pelo lado político, mas sim pelo lado pessoal,
comentou que estamos vivendo uma crise política em nosso município, e propôs um desafio, para que
todos os políticos largassem o orgulho em casa, e fizessem reunião e achasse um nome de consenso, pois
Rio Verde está na hora de parar com politicagem, comentou que até com um acidente de uma pessoa,
vira ato de politicagem, e citou exemplo do acidente de uma criança no chafariz na Praça das Américas,
comentou que até um candidato político, disse que se for eleito, iria criar uma instituição para cuidar das
praças, das escolas, pontes, dizendo que tem crítica pra tudo, comentou que está na hora de Rio Verde
acordar e abrir o olho, comentou sobre o horário de sessão, que é transmitida pela rádio, que a partir de
certo momento, é cortada, pois já dá o horário, e que temos que resolver esse horário, pois a população
cobra, pois a Câmara Municipal paga pela transmissão. Sem mais o Senhor Presidente agradeceu a
presença de todos e declarou encerrada a Sessão Ordinária do dia (24) Vinte e Quatro de Novembro do
ano de (2015) Dois Mil e Quinze. 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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