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Lista de Presença
Narrativa
Ata nº 182/2016 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Rio Verde
de MT/MS. Ao (1) Primeiro Dia 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 as Atas
n°180/2016 da Sessão Ordinária do dia 25/10/2016 e nº181/2016 da Sessão
Extraordinária do dia 25/10/2016, não havendo discussão, colocou em votação
sendo aprovadas por unanimidade. PEQUENO EXPEDIENTE: Edital de
Convocação a Assembléia Geral Ordinária do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais e Agricultores de Rio Verde, Edital de Convocação a Assembléia Geral
Extraordinária do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agricultores de Rio
Verde, Convite da Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul
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para Audiência Pública sobre:” Aperfeiçoamento da Legislação sobre
Pulverização Aérea, Ofício nº 212/2016 CETEC SENAI Rio Verde de Mato
Grosso. ORDEM DO DIA: Leitura do Projeto de Lei do Executivo n020/2016
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”. O Presidente informou que o projeto será enviado às Comissões
pertinentes para apreciação do mesmo, Indicação nº537/2016 de autoria da
Vereadora Cleisy Maira Paes de Souza Milleo. O Vereador Laurindo Luiz
Marchezan fez Moção de Congratulação ao Sr. João Deoni pelo seu
aniversário e pela grande festa que fez em sua fazenda, não havendo
discussão, colocou em votação sendo aprovada por unanimidade, o Vereador
Wiliam pediu para subscrever a referida Moção. 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
do Hospital Municipal Paulino Alves da Cunha, fez indicação ao Executivo
solicitando patrolamento da estrada na região das Palmeiras, fez indicação a
Secretaria de Obras solicitando a manutenção do pontilhão na saída da
Fazenda Karandá nas proximidades da Fazenda Santa Marta, os vereadores
Claudinei, Waldemar e Wiliam pedem para subscrever, fez indicação a
Secretaria de Obras solicitando a manutenção da ponte próxima a fazenda do
Sr. Bacará. O Vereador Joelson de Almeida Furtado fez indicação a
Secretaria de Obras solicitando a troca das lâmpadas dos postes da Avenida
Dom Pedro II próximo a Conveniência Radar. GRANDE EXPEDIENTE: O
Vereador Edmar Pereira da Silva cumprimentou a todos os presentes e
ouvintes da RCA, comentou sobre uma reunião que ocorreu em Campo
Grande com a presença do Governador do Estado Reinaldo Azambuja, a vice
governadora Rose Modesto, o atual prefeito de Campo Grande Alcides Bernal
e o Prefeito Eleito Marquinhos Trad a fim de traçar metas para os próximos
anos, e que a população de Rio Verde deveria começar a pensar em novas
lideranças para as próximas eleições, comentou também a respeito do Projeto
de Lei do Executivo que está tirando um quarto do tempo de trabalho dos
psicólogos e assistentes sociais, que irão trabalhar 30 (trinta) e não 40
(quarenta) horas semanais, e que as crianças que estão nas escolas é que vão
ser prejudicados pela falta destes profissionais em período integral, disse que
irá ter um time pequeno contra ele, mas não se importa, pois foi eleito para
defender a população no geral e não alguns da sociedade, sem mais desejou a
todos um ótimo transcorrer de semana. O Vereador Laurindo Luiz Marchezan
cumprimentou a todos os presentes e ouvintes da RCA, parabenizou o
Vereador Edmar por seu discurso, e que após escutar com muita atenção a
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leitura do projeto concorda com o referido Vereador, disse ser contra o projeto,
pois os Vereadores têm que beneficiar toda a sociedade e não alguns
profissionais, pois se o professor que trabalha com trinta ou quarenta alunos
dentro de uma sala de aula tem que fazer o seu trabalho então o psicólogo e
assistente social também tem que fazer, pediu que fosse feito um Ofício ao Sr.
Marquinhos Trad, parabenizando-o pela vitória na eleição para Prefeito da
cidade de Campo Grande, pois o Sr. Marquinhos foi um deputado atuante e
que firmou um compromisso a todos os donos de linhas de vans, e comentou
sobre a Moção que fez ao Sr. João Deoni e sobre boatos que está correndo
nas ruas sobre alguns candidatos que não se elegeram que estão tomando
medidas judiciais para que alguns vereadores eleitos não tomem posse, sem
mais desejou a todos um ótimo transcorrer de semana. O Vereador Waldemar
Canhete Falleiros cumprimentou a todos os presentes e ouvintes da RCA,
comentou a respeito do Projeto de Lei do Executivo e justificou que não vê a
necessidade de ser reduzida a carga horária destes profissionais, sem mais
desejou a todos um ótimo transcorrer de semana. A Vereadora Juliana de
Figueiredo Baptista cumprimentou a todos os presentes e ouvintes da RCA,
fez um ofício referente ao requerimento nº 090/2016 de sua autoria, que seja
encaminhado em caráter de urgência a Presidente do Conselho de Saúde
Municipal a Sra. Alcione Geralda, comentou a respeito da indicação feita pela
Vereadora Cleisy Maira e pede permissão para subscrever a referida indicação,
comentou sobre a sujeira, falta de água e fila enorme no Hospital Municipal
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 que estava com o Projeto de Lei do Executivo em
mãos e justificou que este Projeto é uma regulamentação destes profissionais
que já estão trabalhando 30 (trinta) horas semanais, mas sem regulamentação,
propôs uma reunião dos psicólogos e assistentes sociais com os Vereadores
ao final da Sessão para que os profissionais expliquem a importância deste
projeto para a própria classe, parabenizou o Sr. Marquinhos Trad pela vitória
nas eleições em Campo Grande, solicitou ao Executivo uma lista com o que o
Município está necessitando para que Legislativo peça junto aos seus
deputados emendas, e que mesmo os Vereadores que não se reelegeram
estão dispostos a trabalhar pela cidade e que se não for possível o Município
comprar um gerador ao Hospital Municipal com recursos próprios, ela irá
solicitar a Deputada Grazielle Machado, sem mais desejou a todos um ótimo
transcorrer de semana. PELA ORDEM: O Vereador Edmar Pereira da Silva
comentou que recebeu um comunicado do Deputado estadual Zé Teixeira de
que se sentiu muito feliz e honrado com a Moção de Congratulação enviada ao
Deputado, justificou novamente sua decisão contra o projeto do Executivo. O
Vereador Waldemar Canhete Falleiros agradeceu a presença de todas as
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psicólogas e assistentes sociais presentes e comentou novamente sobre o
projeto do Executivo que será analisado pelas comissões competentes, pediu
permissão para subscrever o Ofício de autoria do Vereador Lauro. O Vereador
Claudinei Bitencourt Lopes cumprimentou a todos os presentes e ouvintes da
RCA, comentou que também é defensor da população quando é necessário,
defendeu o Projeto de Lei do Executivo, justificou que o projeto não propõe
uma redução da carga horária, mas uma regulamentação de uma Lei que
existe desde ano de 2010 que é praticada em todo país. 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 (01) Primeiro 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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