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Narrativa
Ata nº 177/2016 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Rio Verde
de MT/MS. Aos (04) Quatro Dias do Mês de Outubro do ano de (2016) Dois Mil
e Dezesseis, às (09h00min) nove horas 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. 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°176/2016 da Sessão Ordinária do
dia 27/09/2016, não havendo discussão, colocou em votação sendo aprovado
por unanimidade. PEQUENO EXPEDIENTE: Não houve. ORDEM DO DIA:
Leitura do Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao
Projeto de Lei do Executivo n°018/2016, não havendo discussão, colocou em
votação sendo aprovado por unanimidade. Leitura do Parecer da Comissão de
Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei do Executivo n°018/2016, não
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havendo discussão, colocou em votação sendo aprovado por unanimidade.
Leitura do Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao
Projeto de Lei do Executivo n°019/2016, não havendo discussão, colocou em
votação sendo aprovado por unanimidade. Leitura do Parecer da Comissão de
Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei do Executivo n°019/2016, não
havendo discussão, colocou em votação sendo aprovado por unanimidade.
Moção de Pesar n°127/2016 de autoria do Vereador Fabio de Oliveira Souza
aos familiares da Jovem Daniele, não havendo discussão, colocou em votação
sendo aprovado por unanimidade. O Vereador Edmar Pereira da Silva fez
Moção de Congratulação ao Sr. Rudson de Oliveira Alves, parabenizando-o por
sempre estar preocupado com a geração de empregos em nosso município,
onde o mesmo constantemente investe em comércios, agropecuária e etc, em
discussão o Vereador Flávio pediu para subscrever, e ressaltou o tamanho da
luta em relação ao trabalho do mesmo, os Vereadores Claudinei e Cleisy Maira
pediram para subscrever, não havendo mais discussão, colocou em votação
sendo aprovado por unanimidade. O Vereador Laurindo Luiz Marchezam fez
Moção de Congratulação ao Sr. José de Oliveira Santos e Cleisy Maira Paes
de Souza Milleo, parabenizando-os pelas posturas dos mesmos e de toda
equipe durante sua campanha, em discussão o Vereador autor parabenizou
toda à equipe que concorreu a eleição e acabou perdendo, mas deixando uma
grande lição de moral em sua campanha, não havendo discussão, colocou em
votação sendo aprovado por unanimidade, fez Moção de Congratulação ao Sr.
Mário Alberto Kruger e Dinalvinha Gomes Viana, e em nome dos mesmos,
parabenizar todos os candidatos eleitos e reeleitos nesta eleição, em discussão
o Vereador Waldemar Canhete Falleiros pediu para subscrever e ressaltou a
importância de colocarmos o nome à disposição à população, não havendo
discussão, colocou em votação sendo aprovado por unanimidade. GRANDE
EXPEDIENTE: A Vereadora Juliana de Figueiredo Baptista cumprimentou a
todos os presentes e ouvintes da RCA e Serra FM, parabenizou a todos os
candidatos que colocaram os nomes à disposição da população, comentou que
fez um mandato onde fez muitos amigos, foi justa, representou a população e
isso a deixa muito feliz, parabenizou e agradeceu a todos que trabalharam na
Coligação AMOR, TRABALHO E FÉ, comentou que nesse discurso irá
representar 5328 pessoas, onde deixou seu repúdio à manifestação na praça
utilizando um caixão em comemoração a vitória pela coligação adversária,
onde os mesmos não deram exemplo de respeito pelos adversários, ressaltou
que quem ganhou não foi à população, mas sim o empresariado que bancou
essa campanha, relatou que um dono de mercado disse que não põe dinheiro
na prefeitura, somente tira, informou que irá continuar sua profissão
normalmente e irá sentar na primeira cadeira e acompanhar o que ocorrer
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neste Legislativo na gestão que vem e pediu para que todos os Vereadores
fiscalizem e fiquem do lado povo, pois foi o povo que os colocaram nesta Casa,
relatou que o atual Prefeito já foi denunciar alguns funcionários públicos,
informou que o funcionário público tem que ter voz e que não podem se calar,
informou que daqui 4 anos irão voltar e Rio Verde vai voltar a sorrir, comentou
que sempre entregará essa cidade em suas orações, deixou seu abraço à
vários colaboradores desta campanha política e sem mais desejou a todos um
ótimo transcorrer de semana. O Vereador Flávio Roberto Alves de Brito
cumprimentou a todos os presentes e ouvintes da RCA e Serra FM, agradeceu
a todos que trabalharam nesta política em sua campanha, e mais uma vez foi
eleito a vereador, agradeceu a todos que trabalharam na Coligação AMOR,
TRABALHO E FÉ, onde saíram perdedores, mas saem de cabeça erguida,
relatou que fizeram uma belíssima campanha e com consciência tranquila, e
desafiou a qualquer um em dizer que o mesmo pediu voto somente para ele ou
para a coligação adversária, comentou que agora o povo estará de olho nestes
4 anos, disse que está triste onde pensou que haveria mudança no Executivo
onde o Sr. José de Oliveira fez história nessa cidade, ressaltou que ficou
chateado pelas conversas que diziam que o mesmo estava pedindo voto para a
coligação adversária, comentou sobre o desrespeito que fizeram na
comemoração do adversário, onde utilizaram um caixão para coligação AMOR,
TRABALHO E FÉ, e deixou um recado para o Prefeito eleito, que o mesmo
trabalha para ser empregado do povo e não pisar no povo, agradeceu mais
uma vez a todos que o apoiou nesta campanha e deixou seu discurso dizendo
que não podemos desistir de lutar por nossa cidade, sem mais desejou a todos
um ótimo transcorrer de semana. O Vereador Claudinei Bitencourt Lopes
cumprimentou a todos os presentes e ouvintes da RCA e Serra FM, agradeceu
a todos seus colaboradores, sua família, amigos e as 460 pessoas que
confiaram em seu trabalho e disse que vai honrar a todos os votos,
parabenizou a Coligação AMOR, TRABALHO E FÉ em nome do Sr. José de
Oliveira e Cleisy Mara pela belíssima campanha, mas que infelizmente não
chegaram a o objetivo final que era a vitória e pediu ao Prefeito reeleito que
trabalhe pelo povo dessa vez, onde todos estarão de olho nesta gestão, pois o
mesmo disse que passou 4 anos pagando dívida da gestão passada e que
agora não tem mais desculpa para não fazer o melhor por nossa cidade,
ressaltou que a população quis escolheu ele para Prefeito novamente e agora
o povo irá querer respostas, comentou que não devemos ter essa divisão
política e de perseguição política, que devemos nos unir e lutar por uma cidade
melhor, comentou que tem responsabilidade e que tem lado e que isso vem de
berço e é por isso entrou no seu 5° mandato político, parabenizou a todos os
Vereadores eleitos, reeleitos e que colocaram seus nomes à disposição, onde
sabe o tamanho da luta para chegar a vitória, deixou seu recado à aqueles que
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não foram eleitos, que Deus sabe de todas as coisas e pediu para que todos
não desistam, 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 e Serra FM, disse que está muito feliz pela
campanha política que fez juntamente com seus colaboradores, agradeceu ao
seu pai e sua mãe pela força, ao Sr. José de Oliveira onde disse que foi uma
honra ser candidata à vice-prefeita ao lado dele, informou que já coloca seu
nome à disposição de um novo projeto, disse que é muito grata pelo esforço de
todos da Coligação AMOR, TRABALHO E FÉ fizeram, e isso faz com que
tenhamos força para lutar pelo povo, comentou que já está de braços abertos
para aqueles que deseja abraçar a causa e lutar por uma cidade melhor,
independente do lado político, deixou seu agradecimento ao seu pai
novamente, e que irá honrar juntamente com seu irmão, tudo aquilo que seu
pai a ensinou, ressaltou que deseja uma boa gestão para nossa cidade e que o
Executivo trabalhe pelo povo, 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 e Serra FM, comentou sobre sua Moção de
Congratulação ao um empresário que sempre visa por geração de empregos
em nossa cidade, comentou que já está à disposição o seu gabinete que irá
deixar, comentou que ao se eleger à primeira vez, trocou seus votos por
ambulâncias emendas e diversas outras coisas que foi envolvido, comentou
que disse que se fosse eleito era vontade de Deus e se não fosse era um
livramento, pois sofria muito quando via alguma coisa que não tinha o alcance
de fazer pelo município, comentou que as portas estão abertas para aqueles
que desejam lutar por uma cidade melhor, pois o Sr. José de Oliveira e Mário
Kruger provavelmente não serão candidatos na próxima eleição e que Deus
tem um plano para cada um de nós e que não devemos desistir, deixou seu
recado dizendo que não vive pra servir, não serve para viver, sem mais deixou
seu abraço à todos. O Vereador Fabio de Oliveira Souza cumprimentou a
todos os presentes e ouvintes da RCA e Serra FM, agradeceu a Deus e a
todos que trabalharam e colaboraram em sua campanha, disse que foi uma
campanha de gigantes, onde vários mereciam uma oportunidade, mas que
Deus sabe de todas as coisas, comentou que não irá lutar pelos seus 285
votos, mas sim por toda população rioverdense, agradeceu mais uma vez sua
família, amigos, colaboradores que ajudaram a divulgar seu nome para a
população, sem mais deixou seu agradecimento e abraço a todos. O Vereador
Laurindo Luiz Marchezam cumprimentou a todos os presentes e ouvintes da
RCA e Serra FM, agradeceu a todos os Vereadores que esteve ao lado do
povo durante essa gestão e todos os funcionários desse Legislativo, agradeceu
a toda sua família, amigos e colabores da sua campanha, onde mais uma vez
foi eleito a vereador, comentou que neste mandato será um pouco diferente, irá
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cobrar muito mais do Executivo onde foi reeleito, citou exemplo de 4 postos de
saúde na área rural onde não funcionam há muito tempo e a área rural é uma
das prioridades de seu trabalho, desabafou dizendo que tem lado, onde alguns
disseram que estava pedindo voto para o candidato à Prefeito da coligação
adversária, e que sempre chegou às casas com respeito ao Sr. José de
Oliveira, deixou sua resposta à aqueles que o chamaram de “velho rabugento”,
dizendo que Deus é maior e que seus eleitores são fortes e deixou seu
agradecimento à cada um deles e que mais uma vez ocupará a cadeira do
Legislativo, parabenizou o Sr. José de Oliveira onde não perde sua dignidade e
seu respeito à pessoas ao perder a eleição, sem mais agradeceu a todos os
seus colaboradores e deixou seu abraço a toda população. O Vereador
Waldemar Canhete Falleiros cumprimentou a todos os presentes e ouvintes
da RCA e Serra FM, agradeceu a todos os colaboradores e aos votos de
confiança á Coligação, AMOR, TRABALHO E FÉ, comentou sobre o
desrespeito que fizeram na comemoração do adversário, onde utilizaram um
caixão para coligação em que fez parte, ressaltou a importância de se fiscalizar
os atos administrativos do Executivo, citou diversas obras e serviços em que os
trabalhadores ainda não foram pagos e que em suas mãos tem uma relação
das dívidas da Prefeitura e que será entregue cópia para quem quiser,
comentou que nunca foi negado nada ao Executivo nesta Legislatura e que
admira muito nos dias de hoje, onde falaram que pagaram as dívidas, pagaram
as dívidas daqueles que fizeram a campanha e que isso não representa a
derrota do povo, citou algumas emendas que perderam por conta do Sr. José
de Oliveira não ganhar essa eleição, onde o alinhamento político era um dos
maiores, citou algumas dívidas que constam na sua relação em que o
Executivo ainda terá que pagar, disse que duvida se a população não recebeu
mais cestas básicas do Mercado do Sr. Adão nos últimos 15 dias de eleição do
que cestas distribuídas pela Assistência Social, agradeceu a todos os
colaboradores de sua campanha, parabenizou a todos os eleitos e reeleitos a
Vereador e deixou um pedido aos Vereadores eleitos, para que os mesmos
fiscalizem os atos administrativos do Executivo, comentou que o Tribunal de
Contas tem que exigir concursos, para que não haja compromisso com votos
em troca de empregos, sem mais deixou seu abraço a todos. O Senhor
Presidente suspendeu a sessão por dois minutos, reabrindo a sessão; O
Vereador Wiliam Assis Santana cumprimentou a todos os presentes e
ouvintes da RCA e Serra FM, agradeceu a Deus por todas as benções
recebidas em sua vida, parabenizou o Sr. José De Oliveira e Cleisy Maira pela
campanha, mas que não deu certo assim como sua campanha, parabenizou o
Prefeito reeleito e que ele possa apresentar projetos para o crescimento desta
cidade, parabenizou a todos os Vereadores eleitos e reeleitos e desejou a
todos um ótimo trabalho e que possam representar bem os votos à eles
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confiados, comentou sobre o discurso do Vereador Waldemar, e pediu que
fosse colocado em “negrito” onde o mesmo disse que o Governador do
Estado Reinaldo Azambuja tem que cumprir as promessas ditas em
palanques, informou que tem mesmo, a sociedade e os Vereadores terão
que cobrar mesmo, principalmente os eleitores que elegeram o Prefeito
reeleito, assim como os todas as promessas dos Deputados e Senadores
que colaboraram com a Coligação AMOR, TRABALHO E FÉ devem ser
cobradas e cumpridas, pediu para que o povo possa se manifestar caso
haja o não cumprimento dessas promessas independente do lado
político, agradeceu a sua família, amigos e colaboradores de sua campanha,
pediu que fosse registrado em negrito que sua felicidade foi ter pedido e
seu Prefeito reeleito. O Vereador Adriano Orling de Arruda cumprimentou a
todos os presentes e ouvintes da RCA e Serra FM, agradeceu a Deus por mais
uma campanha política, onde não saiu vitorioso, mas que fez o seu melhor
enquanto ocupou uma cadeira no Legislativo, parabenizou a todos os
Vereadores eleitos e reeleitos, parabenizou aos candidatos a Prefeitos por
terem colocado seus nomes a disposição da população, parabenizou a toda
população que recebeu todos os candidatos com carinho e respeitos,
agradeceu sua família, amigos e colaboradores de sua campanha, comentou
que em momento algum participou de ato de corrupção no Legislativo ou com o
Executivo, onde fez um mandato limpo e justo, parabenizou a agradeceu a
todos os Vereadores que esteve ao lado nesta Legislatura, parabenizou o
Prefeito reeleito juntamente com a vice-prefeita Dinalvinha Viana, e sem mais
deixou seu abraço a todos. PELA ORDEM: O Vereador Wiliam Assis
Santana comentou que Deus não erra em nada, e que foi realizada a vontade
dele, deixou sua grande admiração pelo Vereador Claudinei e pediu que essa
Casa fosse conduzida por ele, onde o mandato que irá vir será o mandato de
sua honra e destaque, desejou tudo de melhor para os Vereadores eleitos e
que possam honrar seus votos, novamente pediu que fosse colocado em
negrito que todas as promessas realizadas pelos Deputados, Senadores e
Governador possam ser cumpridas independente do lado político. O
Vereador Waldemar Canhete Falleiros agradeceu a todos que o recebeu de
braços abertos em suas casas, espera que todos os votos depositados aos
Vereadores reeleitos possam ser honrados, informou que quem tem a caneta
na mão é o Executivo e não o Legislativo, e que os Vereadores novos
entendam isso, disse que não erramos quando doamos muito de nós aos
próximos, mas sim quando esperamos sinceridade dos mesmos. A Vereadora
Juliana de Figueiredo Baptista informou que deixará uma emenda de R$
400.000,00 (quatrocentos mil reais) imposta pelo Deputado Federal Mandetta,
sem contra partida do Executivo, deixou seu abraço a sua irmã,
parabenizando-a pelo seu aniversário. A Vereadora Cleisy Maira Paes de
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Souza Milleo agradeceu ao pessoal de coordenação de todas as áreas da
campanha da Coligação AMOR, TRABALHO E FÉ, disse que reconhece a
todos que o ajudaram e que irá honrar cada voto conquistado, independente de
ter perdido essa campanha e quem ama essa cidade devem lutar pela mesma.
Sem mais o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou
encerrada a Sessão Ordinária do dia (04) Quatro de Outubro 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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