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179º Sessão Ordinária

Informações Básicas
Tipo da sessão: Sessão Ordinária
Abertura: 18/10/2016 08:50
Encerramento: 18/10/2016 00:00

Mesa Diretora
Lista de Presença
Narrativa
Ata nº 179/2016 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Rio Verde
de MT/MS. Aos (18) Dezoito Dias do Mês de Outubro 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°178/2016 da Sessão Ordinária do dia 10/10/2016, não havendo discussão,
colocou em votação sendo aprovado por unanimidade. PEQUENO
EXPEDIENTE: Ofício n°712/2016 do Deputado Estadual Junior Mochi, Ofício
n°711/2016 do Deputado Estadual Junior Mochi. ORDEM DO DIA: Moção de
Pesar n°120/2016 de autoria do Vereador Fabio de Oliveira Souza aos
familiares do Jovem José Andre Sara de Oliveira, não havendo discussão,
colocou em votação sendo aprovado por unanimidade. Moção de Pesar
n°130/2016 de autoria do Vereador Fabio de Oliveira Souza aos familiares da
Saudosa Sra. Divina Gonçalves da Silva, não havendo discussão, colocou em
votação sendo aprovado por unanimidade, o Vereador Wiliam pediu para
subscrever a referida Moção. Moção de Pesar n°131/2016 de autoria do
Vereador Fabio de Oliveira Souza aos familiares do Saudoso Senhor Orlando
Pereira Correa, não havendo discussão, colocou em votação sendo aprovado
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por unanimidade, o Vereador Wiliam pediu para subscrever a referida Moção.
Moção de Pesar n°132/2016 de autoria do Vereador Fabio de Oliveira Souza
aos familiares do Saudoso Senhor Raimundo de Abel, não havendo discussão,
colocou em votação sendo aprovado por unanimidade. Moção de Pesar
n°134/2016 de autoria do Vereador Fabio de Oliveira Souza aos familiares do
Jovem Allyson Sorrilha, não havendo discussão, colocou em votação sendo
aprovado por unanimidade. Moção de Congratulação n°135/2016 de autoria do
Vereador Flávio Roberto Alves de Brito aos festeiros e colaboradores da 36ª
Festa de Nossa Senhora Aparecida, não havendo discussão, colocou em
votação sendo aprovado por unanimidade, os Vereadores Claudinei, Waldemar
pediram para subscrever a referida Moção. O Vereador Edmar Pereira da
Silva fez Moção de Congratulação parabenizando as autoridades que
trabalharam de maneira belíssima nas Eleições; ao Juiz Sr. Rafael Gustavo
Mateucci Cassia, Promotor de Justiça Sr. Matheus Carim Bucker, Chefe do
Cartório Eleitoral Sr.Junior César Lemes, Técnico Judiciário Sr. Mauricio
Teixeira Dutra e ao Comandante da Polícia Militar de nosso município Sr.César
Herculano, não havendo discussão, colocou em votação sendo aprovado por
unanimidade, o Vereador Waldemar pediu para subscrever a referida moção. O
Vereador Fabio de Oliveira Souza fez indicação à Secretaria de Obras
solicitando a manutenção do pontilhão próximo ao retiro da Fazenda Carandá,
fez Moção de Pesar aos familiares da Saudosa Sra. Elzira Rezende, não
havendo discussão, colocou em votação sendo aprovado por unanimidade, o
Vereador Claudinei Bitencourt pediu para subscrever a referida Moção, fez
ofício setor de licitação da Prefeitura, para que o processo licitatório que será
realizado ano que vem para contratação de ônibus de transporte escolar,
solicitando que os ônibus possam ter no máximo 4 anos de uso, fez indicação à
Secretaria de Obras solicitando a manutenção de quebram molas na Rua
Serafim Mattos, fez indicação à Secretaria de Obras solicitando recuperação da
estrada da Região das Palmeiras. O Vereador Laurindo Luiz Marchezam fez
requerimento ao Executivo solicitando que os ônibus de transporte escolar
tenham câmera de monitoramento, não havendo discussão, colocou em
votação sendo aprovado por unanimidade, os Vereadores Waldemar e Wiliam
pediram para subscrever o referido requerimento, fez indicação à Secretaria de
Obras solicitando a recuperação dos paralelepípedos das ruas no Bairro Novo
Horizonte, fez indicação à Secretaria de Obras solicitando reparos de
iluminação pública da Rua Antonio Pires Neto no Bairro Campo Alegre, fez
indicação à Secretaria de Obras solicitando reparos de iluminação pública no
Bairro Vila Figueira. O Vereador Wiliam Assis Santana fez indicação ao
Executivo solicitando manutenção de iluminação pública das ruas do Bairro
Novo Horizonte, fez indicação ao Executivo, Deputado Estadual Junior Mochi e
Governador do Estado Reinaldo Azambuja solicitando apoio à COMPERV para
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realização da Marcha para Jesus no dia 16 de Dezembro de 2016. O Vereador
Waldemar Canhete Falleiros fez Moção de Congratulação aos Gêmeos Yham
e Yhgor Chagas, parabenizando-os pela idade nova, não havendo discussão,
colocou em votação sendo aprovado por unanimidade, os Vereadores Wiliam e
Claudinei pediram para subscrever a referida moção. GRANDE EXPEDIENTE:
A Vereadora Cleysi Maira Paes de Souza Milleo cumprimentou a todos os
presentes e ouvintes da RCA, com permissão fez moção de Congratulação ao
Casal Chiquinho e Preta onde fazem 40 anos de casados, não havendo
discussão, colocou em votação sendo aprovado por unanimidade, parabenizou
todos os professores de nosso município pelo dia dos mesmos, comentou
sobre a atitude do Executivo, onde o mesmo foi à Casa Civil do Estado e pediu
transferência de 3 funcionários do Estado de Rio Verde, pois os mesmos não o
apoiaram de eleição, apoiaram o lado adversário, comentou que isso não era
necessário, que o mesmo poderia usar sua influência para trazer coisas boas
para nossa cidade, disse que o Executivo deve agradecer a todos os
empresários que o apoiou, perguntou se as 5428 pessoas vão ser perseguidos
nos próximos 4 anos, comentou sobre diversas mentiras do Executivo em sua
campanha, onde registrou boletim de ocorrência sem necessidade e pediu para
que ele faça algo por Rio Verde, para de orgulho, de perseguição, comentou
que irá falar até a última sessão deste ano, onde não pode deixar de falar pelas
pessoas que o apoiou e pediu mais uma vez que o Executivo repense em suas
atitudes e faça o melhor para nossa cidade, 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, comentou sobre sua
moção parabenizando os festeiros e colaboradores da 36ª Festa de Nossa
Senhora Aparecida e ressaltou o tamanho e satisfação da festa, comentou
sobre o atendimento no Hospital onde muitos estão reclamando e só quem vive
esse desespero sabe o que é sentar no banco e esperar atendimento, disse
que os funcionários se desdobram para fazer os serviços, comentou sobre
algumas atitudes do Executivo pós eleição, onde só quem é adversário dele
sabe como o mesmo é, comentou que acredita que nossa cidade estive tudo
perfeito, daria até uma ressalva ao Executivo, mas da forma que está nossa
cidade, não é motivo do Executivo estar fazendo chacotas aos adversário, pois
agora é hora de se juntar e trabalhar por uma Rio Verde melhor, comentou que
solicitou apoio da Deputada Federal Tereza Cristina em emendas para nosso
município, 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 sobre algumas conversas de pessoas que já foram
eleitos em campanhas passadas, e nessa eleição foram eleitos novamente,
porém os mesmos andam dizendo que o Vereador Edmar não tem do que viver
agora que perdeu eleição, comentou que se enganaram pois tem um escritório
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de engenharia, comentou que nunca foi amigo do Executivo e que não será
criado nenhuma secretaria para empregar o Vereador Edmar, disse que irá
sustentar sua família igualmente antes de viver de política, sem mais desejou a
todos um ótimo transcorrer de semana. O Vereador Laurindo Luiz
Marchezam cumprimentou a todos os presentes e ouvintes da RCA, comentou
e justificou sue requerimento e indicações realizadas nesta manhã, comentou
sobre o atendimento do Hospital Municipal, onde muitos estão reclamando pela
falta de estrutura e demanda, pediu para o Executivo fazer reunião com as
autoridades responsáveis pela área da saúde e melhorar as condições do
Hospital e postos de saúde, comentou que irá cobrar do Executivo o direito da
população tem nos próximos 4 anos, parabenizou a todos os professores pelo
dia dos mesmos, sem mais desejou a todos um ótimo transcorrer de semana.
O Vereador Fabio de Oliveira Souza cumprimentou a todos os presentes e
ouvintes da RCA, fez Moção de Congratulação ao vereador Claudinei
Bitencourt parabenizando-o pelo seu aniversário, não havendo discussão,
colocou em votação sendo aprovado por unanimidade. O Vereador Waldemar
Canhete Falleiros cumprimentou a todos os presentes e ouvintes da RCA,
comentou que infelizmente ocorre perseguição pós política e que nós sabemos
a falta de respeito que isso é, onde o Executivo foi solicitar transferências de
filhos de Rio Verde, que nasceram, se criaram e moram aqui até hoje, se
perguntou como será o discurso dele na rádio daqui em diante, pois antes
falava que pagava dívida do Gestor anterior e ano que vem ele será o Gestor
anterior, e hoje a dívida é de R$ 22.000.000.000,00 ( vinte e dois milhões de
reais ) mas que a população achou que era melhor o Prefeito continuar, sem
mais desejou a todos um ótimo transcorrer de semana. O Vereador Wiliam
Assis Santana cumprimentou a todos os presentes e ouvintes da RCA,
comentou e justificou suas indicações nesta manhã, comentou que os
adversários que perderam ainda sofrem com a perda da eleição, disse aos
Vereadores reeleitos que nestes 4 anos de gestão, não tiveram nenhuma
reunião proveitosa com o Executivo, e muita vezes esta Casa não houve
sabedoria suficiente para o bem do povo, comentou sobre os Vereadores do
lado adversário que perderam, onde os mesmos falam em perseguição, mas
que o Executivo está mudando sua maneira de Governar e não em
transferência e quem tem o poder pode fazer o que melhor entender, comentou
que nesta sessão houve pessoa que arrastava osso em seu pescoço, pessoas
que reivindicaram, mas a derrota tem que ser aceita e que haveria
manifestações de vitorias independente do lado político e parabenizou o Sr.
José de Oliveira pela sua maneira de aceitar a derrota, onde mostrar o caráter
exemplar, e mais uma vez disse que devemos aceitar a derrota assim como o
mesmos aceitou, pois tudo é feito pela vontade de Deus, sem mais desejou a
todos um ótimo transcorrer de semana. Não havendo vereadores inscritos pela
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Ordem e Liderança, sem mais o Senhor Presidente agradeceu a presença de
todos e declarou encerrada a Sessão Ordinária do dia (18) Dezoito 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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