ATA nº. 021/2017
Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Santa Rita do Trivelato, Estado do
Mato Grosso realizado no dia 04 de dezembro de 2017, às nove horas, nas
dependências da Câmara Municipal 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 21ª 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 21/11/2017 em discussão no Plenário; colocou a Ata
em votação, foi aprovada por todos. PASSOU PARA O EXPEDIENTE. 1Leitura do Ofício 0 289/2017 GAPRE do dia 28 de Novembro de 2017,
protocolado dia 29 de Novembro de 2017. 2- Leitura do Oficio 179/2017
da Câmara Municipal do dia 24 de Novembro de 2017, protocolado dia 24
de Novembro de 2017 3-Leitura do Oficio 186/2017 da Câmara Municipal
do dia 29 de Novembro de 2017, protocolado dia 29 de Novembro de
2017. 4- Leitura do Projeto de Lei Municipal n°026/2017 do dia 27 de
Novembro de 2017, protocolado dia 29 de Novembro de 2017. SUMULA:
PRORROGA O PRAZO PREVISTO NO ART.2°, DA LEI MUNICIPAL N°
563/2017, QUE DISPÕE SOBRE O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO
FISCAL – REFIS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO, E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Passou para a comissão de Justiça e Redação;
Passou para comissão de Finanças e Orçamento. 5-Leitura do Projeto de
Lei complementar 001/2017 d o dia 27 de Novembro de 2017, protocolado
dia 29 de novembro de 2017. SUMULA: AUTORIZA O PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL PROMOVER ALTERAÇÕES NA LEI
COMPLEMENTAR N° 063/2014, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014, E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Passou para a comissão de Justiça e Redação;
Passou para comissão de Finanças e Orçamento. PASSOU PARA ORDEM
DO DIA. 1- Leitura do Requerimento 027/2017, Regime de Urgência
Especial do dia 28 de Novembro de 2017, protocolado no dia 29 de
Novembro de 2017. Colocou o requerimento em DISCUSSÃO no plenário. O
vereador Wanderson Pereira Dias; pediu suspensão da sessão para discutir
o requerimento. O Presidente João Francisco Batistela suspendeu por 20
minutos a sessão. 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 013/2017, Regime de Urgência Especial do dia 30 de
Novembro de 2017, protocolado no dia 30 de Novembro de 2017. Colocou
o requerimento em DISCUSSÃO no plenário. O vereador senhor Jose
Cedenir de Oliveira expanou “Senhor presidente como discutimos bastante
individualmente acredito não ter necessidade de esse requerimento ser
votado em regime de urgência também observei que temos algumas duvida
em relação à atribuição do cargo”. 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. Reprovado
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pela maioria dos vereadores presentes. 3- Leitura do Projeto de Lei
Municipal
n°026/2017
do
dia
27
de
Novembro
de 2017, protocolado dia 29 de Novembro de 2017. SUMULA:
PRORROGA O PRAZO PREVISTO NO ART.2°, DA LEI MUNICIPAL N°
563/2017, QUE DISPÕE SOBRE O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO
FISCAL – REFIS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO, 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 em discussão no plenário;
O Presidente João Francisco Batistela Colocou o projeto de Lei em UNICA
VOTAÇÃO Quem estiver a favor do projeto permaneça como está quem for
contrario se manifeste Aprovado por todos os vereadores presentes. 4Leitura 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 Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente; FAVORÁVEL;
Solicitou parecer da Comissão de Cultura, Saúde e Meio Ambiente;
FAVORÁVEL. Colocou o projeto de lei complementar em discussão no
plenário; O Presidente João Francisco Batistela Colocou o projeto de Lei em
SEGUNDA 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 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”. Solicitou parecer da
Comissão de Justiça e Redação; FAVORÁVEL; Solicitou parecer da
Comissão de Cultura, Saúde e Meio Ambiente; FAVORÁVEL; Coloco o
projeto de lei em discussão no plenário. Colocou o projeto de Lei em
discussão no plenário; O Presidente João Francisco Batistela. Colocou o
projeto de Lei em discussão no plenário; 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 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 2014 E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”. Solicitou parecer da Comissão de Justiça e Redação;
FAVORÁVEL; Solicitou parecer da Comissão de Finanças e Orçamento;
FAVORÁVEL; Coloco o projeto de lei em discussão no plenário; Coloco o
projeto de lei em discussão no plenário. Colocou o projeto de Lei em
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discussão no plenário; O Presidente João Francisco Batistela. Colocou o
projeto de Lei em discussão no plenário; 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. 7- Leitura da indicação
n°042/2017 de autoria da Vereadora Rosalina de Souza Oliveira, recebido
dia 24 de Novembro de 2017. Colocou a indicação em discussão no
plenário. A vereadora senhora Rosalina de Souza Oliveira explanou “Fiz
essa indicação para falar sobre a sala do cloro esta em uma situação muito
precária coloquei algumas fotos ao prefeito para ver a questão da sala a
sujeira e grande e acho que poderia ter um lugar adequado limpo ate por que
vai para nossa área que consumimos então eu peço para estar trabalhando
nessa área”. O Presidente João Francisco Batistela Colocou a indicação em
ÚNICA votação Aprovado por todos os vereadores presentes. 8- Leitura da
indicação n°043/2017 de autoria da Vereadora Rosalina de Souza
Oliveira, recebido dia 30 de Novembro de 2017. Colocou a indicação em
discussão no plenário; “Parabenizo a Rosalina pelas duas indicações. E se a
população esta cobrando temos que passar para o executivo”. O Presidente
João Francisco Batistela Colocou a indicação em ÚNICA votação
Aprovado por todos os vereadores presentes. 9- Passo a palavra para a
Secretaria de Educação, Senhora ELAINE CRISTINA VIERA SERRA, que
terá 5 minutos para seu pronunciamento. “Bom dia a todos, venho
cumprimentar pela pessoa do presidente João Francisco Batistela, bom dia ao
prefeito ao Dr. Ernandes e a todos os funcionários aqui presentes, fui
chamada para dar esclarecimentos sobre a secretaria hoje eu represento a
secretaria de educação de Santa Rita do Trivelato e para expor os trabalhos
desenvolvidos no amo de 2017 até o momento, assim que eu assumir a
secretaria nos começou com os estudos para se por a par o que poderíamos
herdando por que esse ano foi um ano de herança em relação ao PPA e a
LOA para que possamos fazer o nosso orçamento anual, quando nos
analisamos a documentação e alguns projetos iriam ficar pro ano decorrente
devido ao nosso orçamento como disse era de herança. Neste momento nos
priorizamos no decorrer do ano, o transporte escolar pro inicio do ano letivo
aonde foi feito, onde foi feito a terceirização de um carro a principio para
poder suprir essa demanda, depois trabalhamos muito na parte documental
com a parceria da vereadora Nelci V. Dall Oglio ate Nova Mutum para uma
possível parceria de um curso técnico para Santa Rita do Trivelato não
tivemos uma resposta positiva mais mesmo assim não desistimos fomos até a
IFMT em Cuiabá para haver uma possível parceria de ensino superior que
nos já imaginávamos que não viria para o nosso município devido ao numero
de população e um dia eu e a Simone fomos a SEDUC para ver outras
opções questões que era até a respeito do transporte escolar na época e do
programa chamado PAR do SIMEC e passamos por la e conversamos para
uma possível parceria pelo PRONATEC e graças a Deus foi uma resposta
positiva que a Nelci teve a felicidade de expor para todos os munícipes depois
nos buscamos ver a questão do conselho municipal de Santa Rita do
Trivelato, plano municipal de Santa Rita do Trivelato e a questão do PCCS
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antigo que falamos hoje PCR então isso tudo e estudo que depois no decorrer
do ano nos ainda estamos a trabalho o PCR foi entregue ao jurídico da
prefeitura do município e estamos aguardando o retorno, o plano municipal
tivemos no mês de outubro um anuncio de uma conferencia do plano nacional
para trabalhar em parceria onde nos tivemos que desenvolver a CONAPEE e
através dessa CONAPEE nos colocamos nossos anseios quanto ao plano
municipal de educação e agora estamos reestruturando e reelaborando esse
plano municipal pra nossa realidade no decorrer de todo esse processo
vieram algumas questões pontuais de promotoria que é o aumento da
estrutura física para a creche Nascer do Sol nos também analisamos a
questão da demanda da população da comunidade pacoval e vimos que a
escola já era autorizada a estar trabalhando com crianças menores de um
ano que é a parte do infantil e disponibilizamos um espaço para atendê-las e
um espaço provisório ainda não atingimos a população total devido a
dimensão do espaço porque nos temos por leis o espaço Déficit por números
de alunos então atendemos hoje por período integral 17 alunos não e uma
creche a escola já era autorizada a atender então continua sendo escola
Municipal Nova Brusque só que não naquele prédio está como uma sala
anexa pra atender a esta população e como e conhecimento de todos as
escolas possuem um conselho e da pacoval não é diferente e esse conselho
como e chamado de Conselho Deliberativo eles deliberaram para atender a
faixa etária de um a três anos não menores que isso devido a estrutura física
e se Deus quiser e os trametes legal ocorrerem para abertura da nova escola
daí aquele prédio vai passar por uma reforma boa uma reestruturação pra
atender daí essa demanda da parte da educação infantil então aqui no
Trivelato a Nascer do Sol já deram inicio aos trabalhos o engenheiro já fez a
planta das duas salas anexas para poder suprir esta demanda essa matricula
reprimida que muitos já foram contemplados de acordo com o remanejamento
de idades dentro do prédio, então já existe essa planta baixa já se abriu o
processo de licitação para que isso aconteça nos próximos anos. A escola
municipal Três de Novembro até agora nos estamos mantendo ela à estrutura
também ela precisa ser revista desde o inicio nos pedimos um engenheiro
eletricista por que foi pedido dentro do corpo docente essa reestruturação já
trabalham há anos ali sabe da precariedade principalmente que estava na
época dos ares condicionados a energia da escola não estava conseguindo
ligar esses aparelhos e como é também do conhecimento de vocês ali e uma
estrutura para atender ventiladores na época que foi construída não foi
pensando em uma rede para ar condicionadores, mais foi feita a solicitação
os engenheiros da prefeitura fizeram o planejamento e foi feito uma rede
paralela para poder suprir as energias desses ares, mais já é pensado para
os próximos anos em questão de estrutura física das escolas porque ali não
só por questão de energia mais muita coisa tem que ser prestada atenção
porque já esta precisando de alguns reparos alguns conseguimos fazer no
começo do ano só que a gente precisa dessa pressa toda por que isso tudo
tem que ocorrer em período de recesso escolar ou de férias escolares para
não atrapalhar o ano letivo por que por obrigatoriedade são 200 dias letivos e
pra não interromper isso a gente procura fazer no período de recesso que é
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no meio do ano ou nas férias escolares que é final do ano para o começo do
ano letivo”. O vereador senhor Wanderson Pereira Dias perguntou “A repeito
da MT 140 que vai para boa esperança eu tive cobrança de pais que o ônibus
escolar esta a uma semana sem buscar os alunos, queria que pudesse
agilizar e fica meu pedido”. A Secretaria de Educação, Senhora ELAINE
CRISTINA VIERA SERRA se pronunciou “ Só teve uma confusão de
informação eles ficaram três dias sem o transporte e mesmo assim no terceiro
dia a gente fez um remanejamento da linha da patrícia ir até a fazenda teles
pires daí a Kombi ficou pronta e foi até a engenho e eu trouxe alguns alunos
que moram ali na minha fazenda”. O vereador senhor Jose Cedenir de
Oliveira perguntou “Primeiramente gostaria de cumprimentar a secretária e
parabenizar a disposição de poder estar aqui hoje, gostaria de fazer uma
pergunta em relação da qualidade da merenda fui procurados pelos pais
como acredito que você também foi e me questionários pela qualidade,
quantidade e marca dos produtos, queria saber se recebeu essa cobrança
dos pais sobre a entrega do fornecedor ”. A Secretaria de Educação, Senhora
ELAINE CRISTINA VIERA SERRA se pronunciou “o responsável da entrega
ele estava deixando um item sem empregar que era o peixe ele foi notificado
e no mesmo dia da notificação ele já conseguiu suprir essa demanda e em
questão da qualidade posso ser sincera com vocês não existe o problema de
a criança estar recebendo esse alimento fora do padrão de qualidade tudo
que é separado de frutas, por que vocês sabem que no momento do
transporte pode amassar e produto pode chegar danificado e até esse
produto que chega danificado não e recebido e mandado de volta pelo
motorista e na outra entrega ele manda também então ele repõe esse produto
e a nota só e assinada quando e reposto esse produto mais pode procurar
sim que nos resolvemos e o fiscal de contrato e a nutricionista Paula”. A
Vereadora senhora Rosalina de Souza Oliveira perguntou “ a questão e o
transporte temos um transporte que e alugado e ele não tem especificado que
é um transporte escolar e faz tempo que eu não entro em um ônibus mais a
ultima vez em que entrei não havia cinto de segurança e a questão dos
motoristas são preparados para transportar os alunos porque tem que ter um
curso especifico para transporte de crianças”. A Secretaria de Educação,
Senhora ELAINE CRISTINA VIERA SERRA se pronunciou “Então nos temos
na nossa linha dois homens terceirizados e quando veio essa questão foi até
uma denuncia que não conseguiram identificar que era transporte escolar eu
entrei em contato com o responsável dessa empresa que e o Paulo da Via
Nova onde ele ficou de mandar um orçamento para por esses adesivos no
transporte, já esta sendo providenciado só não sei dizer a vocês o prazo
exato para isso mais já foi pedido e documentado e já me mandou o
orçamento também então temos que arrumar uma forma porque não estava
no momento da licitação eu posso ser bem franca com vocês que nos
estamos observando alguns erros que de repente são algumas falhas que no
momento do processo de licitação deixou de ser apontado como o transporte
identificado, mais li o processo não tem nada identificando falando a respeito
da identificação mais como e uma pessoa compreensiva e fácil de dialogar
ele já se manifestou. Sobre o cinto de segurança todos os ônibus possuem
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sim o cinto a questão e que estou tendo uma luta periódica com a
conscientização dos alunos ate foi uma questão muito polemica no começo
do ano do transporte de zero a um ano onde podemos observar que o nosso
município era o único entre os 141 que oferecia esse transporte sabendo os
riscos e sabendo que ele vem contra a uma lei do transito então a questão
dos cintos realmente todos os carros possuem sim ele mais a forma eu faz a
limpeza do transporte as vezes danificam muito mais temos sempre os cintos
para serem repostos, e os alunos empurram para trás do acento e muitas
vezes você entra e só olha por cima do banco e não vê mais esta lá no chão.
Então todos eles têm sim e é algo que eu cobro muito e vocês observaram
graças a Deus este ano conseguimos muitas monitoras para essa linha não é
fácil de conseguir esse tipo de funcionário fácil de conseguir por que temos
muitas exigências, tem que ser da ultima linha ou muito próximo ao ponto final
pra poder estar acompanhando esses alunos então hoje estamos três linhas
sem monitores escolar o restante das linhas todas elas tem o monitor já para
estar cuidando do cinto de segurança e sabemos também que e um serviço
que requer paciência e um serviço de conscientização sempre que tem uma
reunião com os pais acabamos pedindo para que eles mostrem a importância
por que é para segurança deles mesmo. Eu me coloco a disposição de vocês
o que achar necessário as portas estão abertas e tudo que eu puder dar e
tiver para dar de informação vocês serão bem vindos a secretaria obrigada”.
PASSOU PARA A PALAVRA LIVRE. Não havendo nenhum orador. 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.
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