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180º Sessão Ordinária

Informações Básicas
Tipo da sessão: Sessão Ordinária
Abertura: 25/10/2016 09:10
Encerramento: 25/10/2016 00:00

Mesa Diretora
Lista de Presença
Narrativa
Ata nº 180/2016 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Rio Verde
de MT/MS. Aos (25) Vinte e Cinco Dias do Mês de Outubro do ano de (2016)
Dois Mil e Dezesseis, às (09h10min) nove horas e dez 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°179/2016 da Sessão Ordinária do dia 18/10/2016, não havendo discussão,
colocou em votação sendo aprovado por unanimidade. PEQUENO
EXPEDIENTE: Decreto do Executivo nº 1876 de 17/10/2016, Ofício 022/2016
Reino do Saber. ORDEM DO DIA: Of. Cir. 023/2016 de autoria do Vereador
Laurindo Luiz Marchezan, Moção de Pesar 181/2016 de autora do Vereador
Fábio de Oliveira Souza aos familiares do Sr. Leônidas Duarte, não havendo
discussão, colocou em votação sendo aprovada por unanimidade os
vereadores Waldemar, Wiliam, Laurindo e Edmar pedem para subscrever a
referida Moção. O Vereador Claudinei Bitencourt Lopes fez indicação ao
Executivo solicitando a troca de lâmpadas da Avenida Dom Pedro II em frente
a Radar Conveniência até a residência nº421, sentido ao Bairro campo Alegre,
o Vereador Laurindo pede para subscrever a referida indicação. A Vereadora
Cleisy Maira Paes de Souza Milleo fez indicação ao Executivo solicitando
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informações sobre a atual situação da TV Record e SBT em nosso Município,
os Vereadores Claudinei, Flávio e Waldemar pedem para subscrever a referida
indicação. O Vereador Edmar Pereira da Silva fez indicação ao Executivo
solicitando que o mesmo indique com urgência o local que será instalado a
Guarnição do Corpo de Bombeiros, o Vereador Waldemar pede para
subscrever a referida indicação. O Vereador Fábio de Oliveira Souza fez
indicação ao Executivo solicitando reparo na ponte da Serra do Pindaivão
próximo à fazenda do Sr. Scatolão, fez indicação ao Executivo solicitando
manutenção dos ventiladores e do ar condicionado da enfermaria Hospital
Municipal Paulino Alves da Cunha, fez Moção de Congratulação ao
Coordenador do Hospital Municipal Sr. Roberto Martins e a Chefe de
Enfermagem Sra. Luciana, não havendo discussão, colocou em votação sendo
aprovado por unanimidade. O Vereador Laurindo Luiz Marchezan fez
indicação à secretaria competente reparo na iluminação pública da Rua
General Jardim no Bairro Nova rio Verde próximo ao Lava-jato do Adriano. O
Vereador Waldemar Canhete Falleiros fez indicações ao Executivo
solicitando a sinalização baixa, tanto vertical como horizontal, a limpeza e
recuperação das tampas das galerias do Município e solicitou também o
retorno das equipes do ESF Rural como também o retornas das farmácias
básicas e medicamentos em cada ESF do Município. O Vereador Adriano
Orling de Arruda fez indicação ao Deputado Estadual Felipe Orro solicitando
uma emenda de 100.000,00 (cem mil reais) para aquisição de um ônibus para
o grupo da Melhor Idade, fez Moção de Congratulação ao Deputado Estadual
Felipe Orro o empenho em solucionar o problema que ocorreu com a cobertura
do Salão do Grupo da Melhor Idade. GRANDE EXPEDIENTE: O Vereador
Edmar Pereira da Silva cumprimentou a todos os presentes e ouvintes da
RCA, comentou sobre as manifestações nas ruas e também por meio das
redes sociais a respeito do movimento pós eleições em nosso município, disse
que a população deve respeitar a democracia, que devem desejar aos eleitos
uma boa gestão, desafiou aos grupos das redes sociais a darem trégua a
rivalidade e a trazerem novas e boas idéias para o município, sem mais
desejou a todos um ótimo transcorrer de semana. O Vereador Laurindo Luiz
Marchezan cumprimentou a todos os presentes e ouvintes da RCA, comentou
sobre indicação do Vereador Claudinei a qual ele subscreve, comentou
também a respeito do Ofício de sua autoria, o qual pede as autoridades
competentes uma reforma política pelo fim da legenda nas eleições sem mais
desejou a todos um ótimo transcorrer de semana, comentou a respeito do
discurso do Vereador Edmar dizendo que estará empenhado em fazer um belo
trabalho à população pelos próximos 4 anos, e que esta Casa de Leis sentirá
falta dos atuais Vereadores que não se reelegeram e que teme a essas
manifestações grosseiras, sem mais desejou a todos um ótimo transcorrer de
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semana. O Vereador Waldemar Canhete Falleiros cumprimentou a todos os
presentes e ouvintes da RCA, comentou e justificou suas indicações, comentou
também a respeito do discurso do Vereador Edmar, e defendeu os movimentos
políticos nas redes sociais, sem mais desejou a todos um ótimo transcorrer de
semana. A Vereadora Juliana de Figueiredo cumprimentou a todos os
presentes e ouvintes da RCA, comentou a respeito de sua viajem ao exterior e
como é bom voltar para casa e ao trabalho, parabenizou aos cidadãos que
estavam no plenário manifestando pacificamente, pediu permissão ao Vereador
Laurindo para subscrever em seu Ofício, comentou que a classe política hoje é
o espelho da sociedade brasileira, e que mesmo se ter se reeleito tem a
consciência de que desempenhou um belíssimo trabalho em 4 (quatro) anos de
legislatura, que cumpriu o papel de Vereadora, sem mais desejou a todos um
ótimo transcorrer de semana. PELA ORDEM: O Vereador Claudinei
Bitencourt Lopes comentou a respeito de sua indicação, e que apóia as
manifestações feitas nas ruas ou nas redes sociais desde que estas sejam
pacíficas e que as grandes mudanças ocorreram em nosso país através das
manifestações, pois vivemos em um país livre e democrático, sem mais
desejou a todos um ótimo transcorrer de semana. O Vereador Edmar Pereira
da Silva comentou que não é contra as manifestações, mas sim contra os
insultos que são feitos, comentou sobre a Guarnição do Corpo de Bombeiros a
ser instalada em nosso Município. O Vereador Waldemar Canhete Falleiros
leu uma carta de agradecimento dos familiares do saudoso Leonidas Duarte
aos amigos e a equipe do Hospital Municipal. Não havendo mais nenhum
vereador inscrito pela Ordem e Liderança, sem mais o Senhor Presidente
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Sessão Ordinária do
dia (25) Vinte e cinco 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 –
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Laurindo Luiz Marchezam -
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