ATA nº. 020/2017.
Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Santa Rita do Trivelato, Estado do
Mato Grosso realizado no dia 21 de novembro de 2017, às sete horas e trinta
minutos, nas dependências da Escola municipal Nova Brusque comunidade
do Pacoval de Santa Rita do Trivelato/MT. Estando presentes os Vereadores,
Divino Pereira de Pinho, Ezequiel da Silva Costa, Jose Cedenir de
Oliveira, Luiz Carlos de Oliveira, Nelci Venturini Dall’Oglio, Rosalina de
Souza Oliveira, Victor Polak, Wanderson Pereira Dias. Havendo quórum
regimental o Presidente João Francisco Batistela declarou aberto a 20ª
Sessão Ordinária do ano de 2017 e convidou todos a ficarem em pé para,
juntos fazer uma oração. Na sequência colocou a Ata da Sessão Ordinária do
dia 06/11/2017 em discussão no Plenário; colocou a Ata em votação, foi
aprovada por todos os vereadores. PASSOU PARA O EXPEDIENTE. 1Leitura do Oficio 272/2017 GAPRE do dia 09 de Novembro de 2017,
protocolado dia 14 de Novembro de 2017. 2- Leitura do Oficio 274/2017
GAPRE do dia 14 de Novembro de 2017, protocolado dia 14 de
Novembro de 2017. 3- Leitura do Oficio 275/2017 GAPRE do dia 14 de
Novembro de 2017, protocolado dia 14 de Novembro de 2017. 4- Leitura
do Oficio 280/2017 GAPRE do dia 16 de Novembro de 2017, protocolado
dia 16 de Novembro de 2017. 5- Leitura do Oficio 167/2017 da Câmara
Municipal do dia 30 de Outubro de 2017, protocolado dia 06 de
Novembro de 2017. 6- Leitura do Projeto de Lei Municipal n°023/2017 do
dia 14 de Novembro de 2017, protocolado dia 14 de Novembro de 2017.
SÚMULA: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR CONVENIO
COM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E CARTÓRIOS DE
PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS. Passou para comissão de Justiça e Redação; Passou para
comissão de Finanças e Orçamento. 7-Leitura do Projeto de Lei n°024/2017
do dia 14 de Novembro de 2017, protocolado dia 14 de Novembro de
2017. “SUMULA: AUTORIZA O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO
TRIVELATO- MT A PARTICIPAR DO CONSÓRCIO PÚBLICO
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/ MEDICAMENTOS E SERVIÇOS –
CONSUSMT- E A RATIFICAR O PROTOCOLO DE INTENÇÕES FIRMADO
ENTRE MUNICIPIOS”. Passou para comissão de Justiça e Redação; Passou
para comissão de Educação, Saúde, e Meio Ambiente. 8-Leitura do Projeto
de Lei n°025/2017 do dia 14 de Novembro de 2017, protocolado dia 16 de
Novembro de 2017. SUMULA: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL A REALIZAR CONCURSO DE DECORAÇÃO NATALINA
DENOMINADA “NATAL DE LUZ” E A CONCEDER ISENÇÃO DO
IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO- IPTU COMO PREMIAÇÃO
AOS MELHORES COLOCADOS DE CADA CATEGORIA NO CONCURSO E
DA OUTRAS PROVIDENCIAS. Passou para comissão de Justiça e Redação;
Passou para comissão de Finanças e Orçamento. 9- Leitura do Projeto de
Lei Complementar n°005/2017 do dia 09 de Novembro de 2017,
protocolado dia 14 de Novembro de 2017. SUMULA “DISPÕE SOBRE A
ALTERAÇÃO DA ALÍNEA “C” DO INCISO II DO ARTIGO 365 DA LEI
COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 062/2014, DE 19 DE DEZEMBRO DE
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2014 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Passou para comissão de Justiça e
Redação; Passou para comissão de Finanças e Orçamento. 10- Leitura do
Projeto de Resolução n°001/2017 do dia 11 de Outubro de 2017,
protocolado dia 13 de Novembro de 2017. SUMULA “INSTITUI O AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO
AOS
SERVIDORES
PÚBLICOS
EFETIVOS
E
COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO
TRIVELATO-MT, NAS CONDIÇÕES QUE ESPECIFÍCA, E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”. Passou para a Comissão de Justiça e Redação; Passo
para Comissão de Finanças e Orçamento. 11- Leitura do Oficio 175/2017 da
Câmara Municipal do dia 13 de Novembro de 2017, protocolado dia 13 de
Novembro de 2017. PASSOU PARA ORDEM DO DIA. Leitura do
Requerimento 025/2017, Regime de Urgência Especial do dia 14 de
Novembro de 2017, protocolado no dia 14 de Novembro de 2017. Colocou
o requerimento em DISCUSSÃO no plenário. O Presidente João Francisco
Batistela colocou o requerimento em UNICA VOTAÇÃO. Quem estiver a
favor do projeto permaneça como esta quem for contrario se manifeste.
Aprovado por todos os vereadores presentes. 2-Leitura do Requerimento
026/2017, Regime de Urgência Especial do dia 21 de Novembro de 2017,
protocolado no dia 21 de Novembro de 2017. Colocou o requerimento em
DISCUSSÃO no plenário. O Presidente João Francisco Batistela colocou o
requerimento em UNICA VOTAÇÃO. Quem estiver a favor do projeto
permaneça como esta quem for contrario se manifeste. Aprovado por todos
os vereadores presentes. 3-Leitura do Projeto de Lei Municipal n°023/2017
do dia 14 de Novembro de 2017, protocolado dia 14 de Novembro de
2017. SÚMULA: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR
CONVENIO COM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E CARTÓRIOS
DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS. Solicitou parecer da Comissão de Justiça e Redação;
FAVORÁVEL. Solicitou parecer da Comissão de Finanças e Orçamento;
FAVORÁVEL. Colocou o projeto de Lei Municipal em discussão no plenário; a
vereadora senhora Nelci Venturini Dall Oglio se manifestou “Boa noite a
todos, referente a esse projeto de lei e importante a colocação, foi feito esse
ano a lei do REFIS, que serve principalmente para pessoas que não
conseguiram fazer a contribuição do IPTU que tem impostos atrasados e será
feito um parcelamento desse atraso sem as multas sem juros somente o valor
devido, isso por que a prefeitura esta com uma grande quantidade de dividas
e a gente quer melhorias para o nosso município e as vezes estamos com
essa dificuldade então agora vem esse projeto que é bom alertar a população
também. O que acontece? se não houver um pagamento desse atraso o
nome do contribuinte vai para o SPC então e importante que a comunidade
busque esse REFIS para quitar as dividas e é um incentivo também para
aqueles que pagam as contas em dia, por que pagamos os impostos e
procuramos desde o começo do ano ter tudo quitado, então agora vem esse
projeto de lei para que as pessoas busquem também esse pagamento na
data correta ou ficarão com o nome no SPC. Nos queremos melhorias mais
temos que cumprir com a nossa obrigação que é quitar as nossas dividas. E
um projeto bem interessante e vejo que todos os municípios estão o aderindo,
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seria isso senhor presidente”. O presidente vereador senhor João Francisco
Batistela se manifestou “Bem colocado vereadora suas palavras, dia 31 de
dezembro deste ano o REFIS que aprovamos uma lei que nela contem o
desconto. Sugeri juto com o prefeito e a secretaria de finanças que junto a
conta de água de cada munícipe que colocasse um lembrete assim poderiam
procurar a prefeitura para que pudessem fazer o acordo que teria o prazo ate
o final do ano”. A vereadora Rosalina de Souza Oliveira se manifestou
“Quero falar um pouquinho sobre esse projeto eu tenho que confessar a
vocês que no primeiro momento eu fiquei bem preocupada então pesquisei,
me informei e pedi opiniões para algumas pessoas por que perguntar também
e uma obrigação do vereador e acabei aceitando o que seria bom para o
município e que em outros municípios funciona bem e que a prefeitura acaba
sendo uma empresa e tem que funcionar dessa forma muita gente vai
questionar mais infelizmente ou felizmente vai ajudar a prefeitura arrecadar o
que estão atrasados e nos como contribuintes temos que nos esforçar por
que se queremos o nosso município em andamento e que aconteçam as
obras temos que cumprir nossas obrigações”. O Presidente João Francisco
Batistela Colocou o projeto de Lei em ÚNICA VOTAÇÃO Quem estiver a
favor do projeto permaneça como está quem for contrario se manifeste
Aprovado por todos os vereadores presentes. 4-Leitura do Projeto de Lei
Municipal n°025/2017 do dia 16 de Novembro de 2017, protocolado dia 16
de Novembro de 2017. SUMULA: “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL A REALIZAR CONCURSO DE DECORAÇÃO NATALINA,
DENOMINADO “NATAL DE LUZ” E A CONCEDER ISENÇÃO DO
IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO-IPTU COMO PREMIAÇÃO
AOS MELHORES COLOCADOS DE CADA CATEGORIA NO CONCURSO E
DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Solicitou parecer da Comissão de Justiça e
Redação; FAVORÁVEL. Solicitou parecer da Comissão de Finanças e
Orçamento; FAVORÁVEL. Colocou o projeto de Lei Municipal em discussão
no plenário; Rosalina de Souza Oliveira se manifestou “Eu achei
interessante esse projeto porque a nossa cidade não tem muito incentivo na
época do natal para que as pessoas enfeitem suas casas nas outras cidades
que nos vamos são enfeitadas as casas, as ruas e então achei bem
interessante e importante esse incentivo da prefeitura quero dar parabéns
para o prefeito Dr. Ernandes que deu ideias e foram bem vindas e que de
certo que seja divulgado para as pessoas enfeitem suas casas e dizer que a
Pacoval e as fazendas também estão concorrendo”. O Presidente João
Francisco Batistela Colocou o projeto de Lei em ÚNICA VOTAÇÃO Quem
estiver a favor do projeto permaneça como está quem for contrario se
manifeste Aprovado por todos os vereadores presentes. 5-Leitura do
Projeto de Lei Nº 022/2017, do dia 30 de Outubro de 2017, protocolado no
dia 30 de Outubro de 2017. SUMULA “ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO, ESTADO DE
MATO GROSSO, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Solicitou parecer da Comissão de Justiça e
Redação; FAVORÁVEL. Solicitou parecer da Comissão de Finanças e
Orçamento; FAVORÁVEL; Solicitou parecer da Comissão de Obras e
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Serviços Urbanos; FAVORÁVEL; Solicito parecer da Comissão de Cultura,
Saúde e Meio Ambiente; FAVORÁVEL. Colocou o projeto de Lei em
discussão no plenário; Jose Cedenir de Oliveira se manifestou “Boa noite a
todos, senhor presidente e demais vereadores, me leva no argumento desse
projeto do orçamento anual de 2018, viemos acompanhando o PPA, a lei de
diretrizes orçamentárias que são as peças fundamentais e agora o orçamento
que estaremos votando hoje o ‘orçamento anual’ analisando e uma coisa que
falo não só de hoje mais vem de outros gestores a questão do olhar para
todas as secretarias nos temos um orçamento de 26 milhões projetados para
arrecadar, distribuir e quitar as despesas para 2018 e a secretaria de esporte
ficando com 128 mil, sabe-se que as vezes não se usa o cargo de secretario
e se usasse não dava de pagar a folha mais temos os cargos chefes e
professor de educação física que as vezes não esta relacionado com a
educação , nos temos outras áreas e que o esporte também é de prevenção a
saúde então se esse orçamento não da pra olhar gostaria que o gestor
olhasse um pouquinho melhor pra distribuir e outra e a secretaria de
agricultura mais o correto dizer e secretaria de desenvolvimento e meio
ambiente com 500 mil muito pouco senhor presidente e com 26 milhões e
deixando o secretario trabalhar com 500 mil só a folha dele é 108 mil no ano
e se ele colocar um chefe de departamento que normalmente coloca e se
quiser contratar um técnico esse recurso fica só na folha então não tem como
aparecer um serviço do secretario com 500 mil em um ano para ele trabalhar
e eu gostaria também que os próximos orçamentos que deixar e desse uma
oportunidade para que o secretário planeasse temos os agricultores que
caminham com as suas próprias pernas e temos também os pequenos
produtores que precisa da secretaria da agricultura nos temos um projeto que
está sendo desenvolvido que é a horta municipal que precisa da secretaria de
agricultura então gostaria de deixar aqui que os próximos orçamentos que
olhasse com afinco por que e uma secretaria que abrange o comercio e o
meio ambiente que é muito debatido temos questões ambientais no nosso
município, abrange também a questão da agricultura e com 500 mil o
secretário não tem como desenvolver um bom trabalho ‘a mais tem o
remanejamento de 20%’ normalmente se usa para socorrer a folha então e
muito pouco senhor presidente para uma secretaria ficar com 108 mil e 500
mil e outras com sete, oito e nove mil reais para distribuir. Gostaria que
espelhasse não somente isso mais o município vêm errando desde quando foi
fundado as secretarias, o município vem errando em não olhar para o
pequeno produtor”. O Presidente João Francisco Batistela Colocou o projeto
de Lei em PRIMEIRA VOTAÇÃO Quem estiver a favor do projeto permaneça
como está quem for contrario se manifeste Aprovado por todos os
vereadores presentes. 6- Leitura do Projeto de Resolução n°001/2017 do
dia 11 de Outubro de 2017, protocolado dia 13 de Novembro de 2017.
SUMULA “INSTITUI O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES
PÚBLICOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTA RITA DO TRIVELATO-MT, NAS CONDIÇÕES QUE ESPECIFÍCA, E
DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. (Conforme o Regimento da casa no
capitulo III – do Regimento de urgência art. 192 parágrafo segundo
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solicito parecer da comissão de justiça e redação e finanças e
orçamento em conjunto). Solicitou parecer da Comissão de Justiça e
Redação; FAVORÁVEL. Solicitou parecer da Comissão de Finanças e
Orçamento; FAVORÁVEL. Colocou o projeto de Resolução em discussão no
plenário; O Presidente vereador João Francisco Batistela se manifestou
“Esse e um projeto que muitas pessoas não tem muito conhecimento outros
municípios no estado do mato grosso veem pagando esse auxilio a anos,
Sinop, Sorriso e ate Nova Mutum já aderiram esse auxilio para os funcionários
públicos da Câmara, tivemos uma reunião, fizemos um impacto financeiro
para o ano que vem e achamos por bem dar uma ajuda financeiro para os
funcionários da casa de leis municipal”. O Presidente João Francisco
Batistela Colocou o projeto de Lei em ÚNICA VOTAÇÃO Quem estiver a
favor do projeto permaneça como está quem for contrario se manifeste
Aprovado por todos os vereadores presentes. 7- Leitura da indicação
n°035/2017 de autoria do Vereador João Francisco Batistela recebido dia
13 de Novembro de 2017. Colocou a indicação em discussão no plenário. O
vereador senhor Jose Cedenir de Oliveira se manifestou “Senhor presidente
parabéns pela indicação gostaria de acompanha-los dizendo que e boa para
nossa atualidade vai ser necessária e o que o senhor prefeito acatasse
também junto a essa indicação um repetidor de sinal de celular poderia ser
justificada a aquisição deste para atender os núcleos públicos que temos
como a creche que esta um pouco distante, a escola, posto de saúde e essa
instalação que e na escola hoje atual e que seja feita essa aquisição para
atendimento ao órgão publico e a população para que sejam beneficiada com
o repetidor de sinal aqui na comunidade”. O Presidente João Francisco
Batistela Colocou a indicação em ÚNICA votação Aprovado por todos os
vereadores presentes. 8- Leitura da indicação n°036/2017 de autoria do
Vereador João Francisco Batistela recebido dia 14 de Novembro de
2017. Colocou a indicação em discussão no plenário. O Presidente vereador
João Francisco Batistela se manifestou “colegas vereadores estive dias
atrás aqui na Pacoval em um fim de semana em casa de amigos e vimos a
velocidade dos veículos transitando pela rua e tem muitas crianças pequenas
que moram aqui então vendo isso um amigo disse que precisava colocar uns
quebra molas. Então havia combinado com os vereadores no qual a
vereadora Rosa me cobrou e fizemos indicações direcionadas a essa
comunidade então gostaria que os colegas vereadores acatassem minha
indicação que e uma reivindicação a comunidade”. O Presidente João
Francisco Batistela Colocou a indicação em ÚNICA votação Aprovado por
todos os vereadores presentes. 9- Leitura da indicação n°037/2017 de
autoria do Plenário da Câmara Municipal recebido dia 14 de Novembro
de 2017. Colocou a indicação em discussão no plenário; o vereador senhor
Luiz Carlos de Oliveira se manifestou “Boa noite a todos, eu trabalho
bastante no município e quero dizer que antes da indicação ir a plenário o
secretario disse que já começou a executar a obra, estive conversando com o
secretário e o prefeito na secretaria e é uma situação preocupante por que foi
feito com muita dificuldade está indicação não é só minha e de todo o plenário
e fico contente pela indicação já esta sendo executado o serviço”. O
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Presidente João Francisco Batistela Colocou a indicação em ÚNICA
votação Aprovado por todos os vereadores presentes. 10- Leitura da
indicação n°038/2017 de autoria do Plenário da Câmara Municipal
recebido dia 14 de Novembro de 2017. Colocou a indicação em discussão
no plenário a vereadora Rosalina de Souza Oliveira se manifestou “Eu como
moradora aqui da pacoval representando a comunidade na Câmara peço ao
prefeito para que possa atender o nosso pedido criando esse projeto que e
importante e andamos conversando com o pessoal da comunidade e estão
bem empolgados mais essa indicação e para um projeto tem todo um
processo ainda para frente não acontece do dia para noite é bem demorado
acredito mais peço que pense com carinho e que isso aconteça ainda nesse
mandato e que vai ser importante na nossa comunidade eu sei que o prefeito
tem planos para construir mais casas aqui então depois que esse projeto
acontecer ainda tem audiência pública e todo um processo então quando for
peço para que vocês moradores possam estar apoiando e será muito
importante para a comunidade”. Jose Cedenir de Oliveira se manifestou
“Senhor presidente a indicação acredito que é anseio de todos os vereadores
faz um tempo que venho conversando com a vereadora Rosalina e acredito
que argumento de palanque muitos como eu falei aqui na comunidade, a
minha visão e preocupante aos futuros planejamentos uma vez sendo distrito
será obrigatório planejamento dentro da lei das diretrizes e orçamento vai
estar la dentro embutido nos planejamentos do executivo as despesas e o
valor que vai ser investigado na comunidade sem contar o que foi lido aqui
dentro acrescentando a valorização, a comunidade do Pacoval atraindo
moradores vai se tornar muito mais se tornando distrito e para nos do
município de Santa Rita do Trivelato vai ser uma honra ter um distrito então
acredito que e um esforço e não é tornar um distrito e é bem burocrático mais
não e impossível então com o esforço do executivo o apoio do legislativo
pode ter certeza que o Pacoval poder vir ser chamado de distrito e ser mais
um na nossa federação então e muito importante e é um trabalho de todos
credito que vai ser bem trabalhado e será honroso para essa gestão tanto no
legislativo quanto no executivo”. Colocou a indicação em discussão no
plenário O Presidente João Francisco Batistela Colocou a indicação em
ÚNICA votação Aprovado por todos os vereadores presentes. 11- Leitura da
indicação n°039/2017 de autoria do Plenário da Câmara Municipal
recebido dia 16 de Novembro de 2017. Colocou a indicação em discussão
no plenário. A vereadora Rosalina de Souza Oliveira se manifestou ”Bom
essa indicação faz tempo que estamos sendo cobrados pelos moradores a
respeito das taxas do lixo por que ela realmente e muito alta então decidimos
fazer essa indicação no plenário porque acredito que pode ser feita uma
maneira para diminuir esse valor se tem como se pode ser estudado, aqui
mesmo tem um exemplo de um local que só a taxa de lixo foi cobrado 444,00
(quatrocentos reais) então e um valor alto e que seja analisado com carinho
para que seja revista essa lei”. A vereadora Nelci Venturini Dall O’glio se
manifestou “Em relação a taxa de lixo quero colocar Também que é
importante desvincular a taxa do lixo do IPTU Porque você só pode pagar o
IPTU se pagar a taxa do lixo também, então todos sabem dos valores que
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pagam e a taxa se ela ficasse desvinculada e pode facilitar o pagamento tanto
do IPTU quando a taxa de lixo porque ai onera mesmo se for muitos valores
como a vereadora Rosalina disse para ser revistas porque se o serviço do
lixo funciona bem, se tem a cidade limpa, se carrega todo o lixo não haverá
reclamações mais principalmente para que ela não seja vinculada e que seja
analisada se separar a taxa de lido do IPTU dos doze meses o valor fica
pequeno mesmo mais possibilitando que ela paga separado talvez até como o
IPTU podemos parcelar facilita também para a população então vamos
analisar porque realmente foi bastante cobrado essa questão da taxa do lixo e
eu acho importante olhar com carinho essa indicação”. O Presidente João
Francisco Batistela Colocou a indicação em ÚNICA votação Aprovado por
todos os vereadores presentes. 12- Leitura da indicação n° 040/2017 de
autoria dos Vereadores Wanderson Pereira Dias e Divino Pereira de
Pinho, recebido dia 16 de Novembro e 2017. Colocou a indicação em
discussão no plenário A vereadora Rosalina de Souza Oliveira se
manifestou “Essa indicação os vereadores Divino e Wanderson vieram
conversar comigo e conversar com a comunidade eu sei a dificuldade que as
pessoas possam aqui para ter acesso ao dentista temos uma unidade anos
temos uma unidade de saúde, temos médicos e esta funcionando tudo bem,
tem coleta de exames mais falta um dentista e isso e um problema porque
conversei com o presidente e não temos transportes e as pessoas me cobram
bastante inclusive o dinheiro que veio para comprar os moveis da unidade,
tem para adquirir essa cadeira , eu andei conversando com a Dona Marlene
para ser feito uma licitação para comprar o material restante que faltava para
a unidade de saúda e a cadeira estava incluso então espero que realmente
essa indicação seja atendido pelo executivo porque precisam só muito
inclusive eu quero sentar depois com o prefeito e com a secretaria de saúde
para acharmos uma solução para esse problema porque esta sendo um
problema na comunidade as pessoas estão vindo cobrar bastante e
parabenizo aos vereadores Divino e Wanderson pela indicação“. O Presidente
João Francisco Batistela Colocou a indicação em ÚNICA votação
Aprovado por todos os vereadores presentes. 13- Leitura da indicação
n°041/2017 de autoria da Vereadora Rosalina de Souza Oliveira, recebido
dia 16 de Novembro de 2017. Colocou a indicação em discussão no plenário
O Presidente João Francisco Batistela Colocou a indicação em ÚNICA
votação Aprovado por todos os vereadores presentes. 14- Passo a palavra
para o Secretario de Obras, Senhor Leomario Taborda, que terá 5
minutos para seu pronunciamento. O Secretário de Obras Senhor
Leomario Taborda se pronunciou “Quero aqui cumprimentar senhor
presidente, os vereadores, funcionários e aos munícipes em nome do prefeito,
senhor presidente estou aqui como o senhor me convocou para falar um
pouco sobre o trabalho que e feito pela secretaria de obras e primeiramente
quero parabenizar o senhor pela realização da sessão itinerante que esta
sendo realizada hoje aqui na comunidade do Pacoval e sobre as indicações
que foi colocado hoje na sessão sobre a vereadora Rosalina resaltou a
questão dos redutores de velocidade que já era para estar pronto mais devido
ao tempo poderia comprometer a obra devido a isso estamos tendo
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dificuldades principalmente em frente ao armazém que tenho certeza que se
realizar a obra em pouco tempo terá que fazer manutenção mais foi bem
cobrado estão de parabéns mais quero deixar claro que só não realizei a
obra devido as chuvas mais estarei atendendo vocês em relação a indicação
e também senhor presidente quero explanar sobre a dificuldade que tivemos
esse ano por que ter pego o orçamento vindo da gestão anterior
principalmente a secretaria de obras mais graças a Deus vai ser solucionado
entraremos com outro orçamento e com pessoas com experiência e tenho
certeza que vamos fazer muito mais do que nos fizemos em nome da ação
publica esta com pouca deficiência mais e por que o material chegou agora a
vereadora Rosalina esteve sempre na obra cobrando e todos os vereadores
também estão sempre cobrando na qualidade de vereador no qual estão
defendendo o direito do povo. E eu fui vereador sei que não e fácil para os
vereadores serem cobrados e principalmente a secretaria de obras que
atende todo o município e têm 548 mil hectares e temos 924 km de estrada
para atender dentro do município não e fácil o vereador Carlinhos e o
vereador wanderson foram comigo em alguns lugares e vocês podem ate
pensar ‘e tudo isso de estrada’ sim e tudo isso de estrada eu ano estou com
demagogia nem me defender e nem defender o prefeito a realidade do nosso
município e essa se que quiser me acompanhar vamos lá, se precisar da
secretaria de obras estamos ali pode me procurar, no financeiro estamos
dispostos e o prefeito tem cobrado e nos fomos escolhidos para dar o melhor
tanto os secretários quanto os vereadores para a população e estou a
disposição da população pode vir até a secretaria se não resolvermos o
problema mais tentaremos dar o melhor jeito. E quero dizer também que
fizemos 8 km de nível de estrada e se sabe muito bem que é caro uma obra
dessa a parte mais difícil e ter que estar puxando o caminhão e as estradas
ficam intransitáveis eu já sou secretario de obras pela segunda vez e pela
liberdade e oportunidade que o prefeito me deu e nos tentamos fazer o
melhor. Então quero deixar aqui senhor presidente e vereadores nos estamos
com um projeto para acabar com essas pontes de madeiras foi feito uma
licitação no valor de 170 mil e estava dialogando com o prefeito e vamos
colocar em pratica a partir de janeiro por que temos orçamento e acabando
com essas pontes de madeira e deixas as estradas melhores por que e um
problema que terá solução e senhor presidente estamos ai e temos vontade
de trabalhar e vai acontecer pela liberdade que o prefeito tem e a cobrança
que tem principalmente com a secretaria de obras por que conversamos e
trocamos ideias todos os dias e a demanda e grande mais com a nossa força
de vontade deixaremos o nosso município dentro desses quatro anos melhor,
porque entramos de cabeça erguida e sairemos de cabeça erguida sendo
parabenizado pelo legislativo e pela sociedade, então senhor presidente
quero deixar o meu agradecimento a todos pela oportunidade de estar
novamente aqui ajudando o município e o que depender de mim a secretaria
de obras esta de portas abertas para atender vocês e é bom que estão
cobrando por que não vou descansar ate ter cumprido meu dever de
secretario e a secretaria de obras fez um investimento este ano compramos
um rolo e um caminhão pipa a qual o município nunca tinha almejado esse
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beneficio o rolo pagamos 364 mil e o caminhão pipa que foi 37 mil e alem de
todo esses sacrifícios o prefeito esteve junto lá conversando e deu a
oportunidade de beneficiar o nosso município com esse rolo e o caminhão
d’água conseguimos adquirir muito obrigado e agradeço senhor presidente”.
PASSOU PARA A PALAVRA LIVRE. 1ª ORADORA vereadora Nelci
Venturini Dall’Oglio Explanou “ Boa noite senhor presidente em nome dele
comprimento todos os colegas vereadores e os funcionários da casa e toda a
comunidade o que me trás para conversar um pouquinho com vocês e que foi
muito importante essa sessão itinerante uma coisa diferente e para colocar
para os vereadores aqui que não tivemos a casa tão cheia como temos aqui e
isso e importante e instituir que essa sessão não acontecesse só uma vez por
ano mais pelo menos uma em cada semestre então vemos que esse ano esta
se finalizando encerrando os nossos trabalhos e vemos também que olhando
para a Pacoval ela cresceu e por estar crescendo as melhorias tem que
acontecer e vocês podem ver o tanto de indicações para Pacoval não e por
que estamos fazendo a sessão aqui mais vemos indicações acontecendo la
também pela rosa e por outros vereadores que vem aqui conversar e isso e
importante e como o secretario falou ele gosta de ser cobrado e nos
vereadores também somos cobrados e te digo uma coisa secretario nos
vereadores e você gosta de ser cobrados mais a população e nos vereadores
gostam de ser atendidos e que vocês procurem realizar mesmo essas
indicações buscar um planejamento esse ano a gente sabe que vocês
pegaram o orçamento da gestão passada e sabemos que e de colocar a
casa em ordem foi um ano de muitos anseios chega pensando em alguma
coisa e quando coloca lá na função e vê com outros olhos mais esse ano foi
um ano de planejamento e vocês viram aqui a LOA o vereador Jose Cedenir
falou sobre a organização orçamentaria das secretarias tem uma previsão e
não sabemos se esse valor todo por depender de varias situações para que
esses 26 milhões entre em caixa para prefeitura poder realizar suas obras
mais o planejamento é importante e esse ano o executivo planejou tem coisas
que vocês colocaram lá e a população aprovou para quem participou das
audiências públicas e nos vereadores estamos dando um voto de confiança
achamos que o planejamento de vocês esta correto conforme as leis mais ele
precisa ser executado e então não terá mais como dizer que esta trabalhando
com o orçamento da gestão passada com as coisas do passado, não, agora e
de vocês nos ansiamos para que esse próximo ano as coisas aconteçam
mais do que já aconteceram, sabemos que muitas coisas já aconteceu mais
precisamos de mais e eu venho aqui pedir a palavra porque eu acho que um
anseio nosso muito grande e da comunidade do Pacoval e queremos ver
acontecer e ver a escola liberada para fevereiro de 2018 conforme o
calendário escolar e que as crianças consigam entrar na escola para estudar
e nos vereadores nos colocamos aqui a disposição com o nosso
conhecimento e com o nosso trabalho e o que for preciso para que essa
escola seja liberada porque não da para termos um prédio que esta
inaugurado que esta fechado e que não pode atender as crianças então
vamos buscar nem que seja em Brasília fazer uma comissão e ver o que e
preciso para liberar essa escola esse e o meu anseio e o da maioria aqui para
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que em 2018 em fevereiro para que as crianças sejam atendidas no prédio
novo, obrigado presidente”. 2ª ORADOR vereador Wanderson Pereira Dias
explanou “Boa noite senhor presidente demais vereadores e ao prefeito
municipal e a todos os munícipes presentes e parabenizar ao presidente pela
realização desta sessão itinerante fico feliz pelo REFIS e pelo ITBI que deu
agora uma acelerada em nome do Serasa que for cobrada será uma divida
não será acrescentado nada além da divida quero agradecer o Everton e a
Isabel por receber eu e o divino aqui na Pacoval quando viemos fazer a visita
e aos moradores e as funcionários que sempre tem nos recebido e ao apoio
da Rosalina que e uma grande batalhadora e falar aos munícipes que sou
ruim de palavras mais estou sempre a disposição e só procurar minha casa
onde eu estiver e ao prefeito municipal seu Egon Hoepers que as vezes
criticamos mais assim senhor prefeito não vou trabalhar três anos batendo
nas costas e depois dizer que o senhor e pior prefeito do mundo então
trabalhamos em uma linha de criticas e espero que seja construtiva ao
secretario Leomario estive sim olhando algumas estradas com ele esta
trabalhando ate nos sábados que era para estar com a família dele tem que
se deslocar para atender aos munícipes e eu agradeço a ele espero vir mais
vezes aqui na Pacoval, boa note a todos”. 3ª ORADOR vereadora Rosalina
de Souza Oliveira explanou “Boa noite a todos os presentes em nome do
presidente eu só quero agradecer a presença de vocês que é muito
importante e quero dizer que estou a disposição de vocês e que estou a
trabalho da comunidade e quando vocês precisarem de alguma coisa pode
me cobrar porque quando somos cobrados temos estímulos para trabalhar as
vezes tem uma necessidade na comunidade que pra mim não e uma
necessidade mais para outra pessoa é então vocês podem cobrar podem ir a
minha casa estou a disposição querem ver meu trabalho podem ir lá também
estamos correndo atrás de emendas para levar pedidos da comunidade já
pedimos ambulância, poço, carro para escola, quadra de esporte para a
escola também e estamos correndo atrás e é tudo no tempo de Deus. O que
disseram para nos em Brasília foi se vierem vocês vão ser lembrados e
muitas pessoas criticam por estar utilizando avião e digo que não é um gasto
é um investimento para município, então quero dizer para as pessoas que não
e a passeia e a trabalho e quero o apoio de vocês e que pode contar com a
gente. E dizer que o deputado botelho esta disponibilizando uma emenda de
100 mil reais para ser investido no colégio estadual que o anseio para a
comunidade e o executivo e isso muito obrigado pela presença de todos
tenham uma boa noite”. 4ª ORADOR vereador Jose Cedenir de Oliveira
explanou “Primeiramente gostaria de cumprimentar o senhor presidente e
todos os vereadores aos funcionários da casa ao prefeito, a primeira dama e
toda a comunidade do Pacoval é um privilegio muito grande estar realizando
uma sessão aqui no Pacoval parabéns para o presidente por essa indicação e
gostaria de parabenizar a vereadora Rosalina pelo trabalho que esta fazendo
é uma ótima vereadora. Senhor presidente quero aqui fazer uma cobrança ao
senhor prefeito aproveitando a resposta da indicação feita ao prefeito e nos
vereadores fizemos indicações e precisamos da resposta porque é assim que
chegamos à população e mesmo não tendo a possibilidade de executar a
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obra senhor prefeito, como hoje mesmo teve essa enxurrada de indicação
aqui para podermos responder a comunidade porque tem munícipes que nos
procuram para darmos satisfação, por causa da sessão aqui não consegui
conversar com a secretaria de educação nos procuremos com o procurador
do município por que a nossa maior cobrança hoje e a escola do Pacoval o
porquê de estar fechada eu não entendi e estou tentando entender é o porquê
colocar uma placa de inaugurar uma escola que não pode ser aberta sendo
que não tinha sido liberado pelo financiador que e o FMDE então fiquei sem
entender e a população também deve estar sem entender e todos nos
sabemos que temos problemas a ser resolvidos então esta na hora senhor
prefeito e senhor secretário e vereadores de parar de apontar defeitos e
assumir obrigações e abrir essa escola. Então nos vereadores estamos à
disposição vamos abraçar essa causa e vamos resolver essa situação
estamos aqui dentro da escola e estamos vendo a necessidade que esta e a
creche já estão apertadas com a quantidade de alunos e precisamos de mais
salas e maior e o senhor prefeito esta de parabéns por ter uma Câmara
Municipal atuante, Então prefeito digo mais uma vez estamos à disposição e
pode ter certeza se for para o bem do município vamos estar trabalhando
juntos para o bom desenvolvimento do nosso município, muito obrigado e boa
noite a todos”. 5ª ORADOR vereador senhor João Francisco Batistela
explanou “Gostaria de cumprimentar os vereadores da casa, ao prefeito, a
primeira dama, aos funcionários da casa e ao munícipes aqui presentes
obrigado secretario por nos atender e vir aqui explanar sobre a secretaria de
obras e falar um pouco sobre a nossa ida a Brasília a vereadora Rosalina,
Divino e eu e dizer para as pessoas que não fomos lá a passeio fomos em
gabinetes levar indicação do nosso município onde nos fomos recebidos
muito bem. E falarei mais senhor prefeito em fevereiro voltaremos Brasília e
espero que o senhor nos acompanhe por que foi cobrado a presença do
prefeito junto no gabinete o ministro da agricultura Blairo Maggi nos atendeu e
disse para o que precisarmos estarão a disposição pois nunca vou esquecer
que o nosso maior percentual de votos foi em Santa Rita do Trivelato com
92%. Então temos que ir sim e estaremos a trabalho e temos que fazer
acontecer. Quero agradecer a todos e quero agradecer a Rosa uma
vereadora atuante aqui na comunidade do Trivelato tanto e que fizeram uma
pesquisa via telefônica do instituto Tiradentes e a Rosalina ficou em primeiro
lugar e mais sobre a sessão ano que vem será realizada duas sessões uma
em cada semestre aqui no Pacoval, e isso desejo uma boa noite a todos. Não
havendo mais a tratar. Passou para o fechamento da Ata. Para constar
lavrou-se a presente ata, que ao ser aprovada será assinada por mim 1°
Secretaria, o senhor presidente e os demais vereadores presentes. Não
havendo mais a tratar o presidente encerrou a Sessão.

JOÃO FRANCISCO BATISTELA
Presidente

WANDERSON PEREIRA DIAS
Vice-Presidente
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1º Secretária
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2ª Secretário
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Vereador

JOSÉ CEDENIR DE OLIVEIRA
Vereador

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Vereador
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Vereadora
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Vereador
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