MATO GROSSO

GAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE
Data:

Nota de Empenho

10/02/2021

N° do empenho:

43/21

Ordinário

C.N.P.J.-. 24.672.727/0001-83

Processo:

Município: Primavera do Leste

Órgão:

01

- CAMARA MUNICIPAL

Unidade:

01,01

- CAMARA MUNICIPAL

Funcionai:

01.031.0063

- DESP. RELATIVAAOS PROGRAMAS DE DURACAO CONTINUA

Projeto/Atividade:

2.003

- MANUTENÇÃO DAAÇÃO LEGISLATIVA

Elemento:

3.3.90.93.00.00.00.00,0000

- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Cód. Detalham.:

0 - Sem detaihamento das destinações de recursos

Código reduzido:

000028

Dotação iniciai:

1.276.080,00

Empenhos anteriores:

Suplementações:

0,00

Valor do empenho:

Anulações:

0,00

Vaior Anulado:

' Totai(A):

1.276.080,00

Totai( B ):

1180

0,00

1.235.280,00

LUÍS PEREIRA COSTA

, Endereço: RUA CASTRO ALVES,007
C.P.F.:

6.800,00

40.800,00

Saldo(A-B):
Credor:

34.000,00

Cidade: Primavera do Leste

902.186.801-63

UF: MT

inscr.Est./ídent.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

Verba Indenizatória prevista na Lei 1285/2012 e alterações, destinada destinada exciusivamente ao ressarcimento das despesas relacionadas ao exercicio do
mandato parlamentar nos termos do artigo 37, § 11 da Constituição da Repúbiica Federativa do Brasii.

Vaior empenhado conforme Requerimento 001/2021 e Reiatorio de justificativa das ocorrências no período de janeiro 2021.

Fonte de recursos :

Ordinário

Totai gerai :

Fica empenhada a importância de 6.800,00 (seis mil e oitocenlos reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação :

Data:

Outras Modaiidades/Não Aplicávei

meio;

Data:

Contrato:

ViíJ.
Encarregado do serviço

Credor

M/orJOEL

TTI NETO

PRESDENT

josfe LUIZ DOS bANTOS
CONTADOR

Liquidação

Deciaro que o materiai/sen/iço foi fornecido/prestado
Responsávei

6.800,00

MATO GROSSO

GAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE
Data:

Nota de Liquidação

10/02/2021

N^da Liquidação:

37/21

Ordinário

C.N.P.J.: 24.672.727/0001-83

Processo:

Município: Primavera do Leste

Órgão:

01

- GAMARA MUNICIPAL

Unidade:

01.01

- GAMARA MUNiCIPAL

Funcional:

01.031.0063

- DESP. RELATiVAAOS PROGRAMAS DE DURACAO CONTINUA

Projeto/Atividade: 2.003

- MANUTENÇÃO DAAÇÃO LEGISLATIVA

Eiemenlo:

3.3.90.93,00.00.00.00.0000

- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Cód. Detaiham.:

O - Sem detaihamento das destinações de recursos

Código reduzido: 000028
Número do empenho:

43/21

Valor do empenho:
Valor Anulado:

Valor da liquidação:

0,00

Total (A):

Credor:

Liquidações Anteriores:

6.800,00

Valor Anulado:

6.800,00

1180

0.00
5.000.00
0,00

Total (B):

5.000,00

Saldo (A-B):

1.800,00

LUIS PEREIRA COSTA

Endereço: RUA CASTRO ALVES. 007

Cidade: Primavera do Leste

C.P.F.:

inscr.Est./ldent.Prof.:

902-186-801/63

UF: MT

Especificação: 1

Verba Indenizatória prevista na Lei 1285/2012 e alterações, destinada destinada exclusivamente ao ressarcimento das despesas relacionadas ao exercido do
mandato parlamentar nos termos do artigo 37.§ 11 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Valor empenhado conforme Requerimento 001/2021 e Relatório de justificativa das ocorrências no período de janeiro 2021.
Descontos

Fonte de recursos: Ordinário

Total gerai :

5.000,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 5.000,00 (cinco mil reais)
Fundamento legal:

Data:

/
Modal. licitação :
Contrato:

Outras Modalidades/Não Aplicável

/

Datá: \

Número :

-JJ

r/ata • 1

.

Declaro para os devidos fins que esta liquidação foi processada de acordo com a legislaç^vígSfiTff^

j j Data: 10/02/2021

MANOEL WAZZUTTf NETO
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE

^•1

PRIMAVERA DO LESTE
CÂMARA MUNICIML
MMUVfMDOlfm-MT

,

PROTOCOLO nt OJoR^W

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA
V^XVin.

1 - N° DO REQUERIMENTO; 01/2021

Mensal; JANEIRO/2021

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES,

Manoel Mazzutti Neto, Presidente da Câmara Municipal e Renato Cozanelli Júnior, l" Secretário da Câmara Municipal

Solicito a concessão do valor de R$ 6.800,00 ( seis mil e oitocentos reais), a título de Verba
m,nri!,fn parlamentar desse
exclusivamente
ao final
ressarcimento
mandato
vereador que ao
subscreve.das despesas relacionadas ao exercício do
2-IDENTIFICAÇÕES DO REOUEREfsJTP

NOME DO PARLAMENTAR;

LUIS PEREIRA COSTA

PARTIDO POLÍTICO

PDT

CÉDULA DE IDENTIDADE

125.122/49 SSP MT

CPF

902.186.801-63

MESA DIRETORA BIÊNIO 2021 à ?n?7
Manoel Mazzutti Neto

Valdecir Alventino da Silva

Presidente da Câmara
Renato Cozanelli Júnior

Vanessa Amui de Melo

1® Secretário

^

2° Secretário

4- JUSTIFICATIVAS DA SOLICITAÇÃO
Kfrk

TRPR/ífn' °a verba requerida
Lei Municipal
n" 1.285/2012
e suas
alterações
vigentes
art, 37, §11 de
da
CRFB/88,
destmar-se-a
a compensar
o agente
político
pelo c/c
nãoorecebimento

diarias, locomoção, dimentaçao e hospedagem dentro do estado desta Unidade Federativa, bem como

pelos gastos ou perdas inerentes ao mandato parlamentar, as quais serão devidamente relatadas no
prazo previsto no paragrafo único do art. 6° da referida Lei Municipal.
5 - INFORMAÇÕES SOBRE O TRIMESTRE
SALDO REMANESCENTE
JANEIRO
2021

Dofofõo Orçameniária

01-002-01-031-0063-2 003-33-90-93-99-999

Existe suficiência de recursos financeiros

Houve prestação de contas do mês anterior
Existe saldo remanescente a ser devolvido nos
termos do parágrafo único do art. 3° da Lei
Municipal n°

(
(

CONTROLADORÍA

Sim (

(

) Sim (

) Não

) Não

/2011.

Primeiro Requerimento solicitado pelo Parlamentar

Houve a devolução com a prestação de
contas ao final do trimestre

1

Primavera do Leste, 01 de fevereiro de 2021
COSTA

)Não

) Sim
) Não

Diante do exposto solicito deferimento do pedido acima, estando ciente das determinações
constantes na Lei Municipal n° I.|l5/20Í> de Qidç/fevereiro de 2012 e suas alterações.
Vereador- PDT

)sim

l

CÂMARA MUNICIPAL DE

1 V»!?'/

_

m

r;jO")CTÜ»'
\

PRIMAVERA DO LESTE

m1

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA
Recebi o Requerimento N

do Sr.(a)

Recebi o Requerimento

do Sr.(a)

DEFERIMOS o pagamento nos moldes da Lei 1.462 INDEFERIMOS a solicitação, encaminho à
de 09 de Julho de 2014, que dá nova redação ao Assessoria da Presidência para esclarecimentos
artigo 1° e ao artigo 7° da Lei Municipal 1.285 de 01 quanto aos apontamentos consignados no anverso
de fevereiro de 2012, conforme decisão judicial e/ou verso do Requerimento.

(Agravo de Instrumento Processo n°100440385.2018.8.11.0000), e encaminho ao Departamento
Contábil para providências.

Primavera do Leste,.

/2021.

MANOEL MAZZUTTI NETO
Presidente da Câmara

Primavera

residente da Cam

RENATO COZANELLI JÚNIOR
1° Secretario

RENATO COZANELLI JÚNIOR
1° Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE

PRIMAVERA DO LESTE
requerimento de verba INDENIZATÓPTA
UKIA

l-N°DOKEOUERTMFNTn.01/2021

Mensal: JANEIRO/2021

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES

Manoel

Ne,0. Presidente da Cânta; Municipal e Rena.. Cnaanelli dunlo,f Secre.dtio da Cantara Municipal

NOME DO PARLAMENTAR:

2-IDENTIFICAÇÕES DO RFn!IKPF^r^c
LUIS PEREIRA COSTA

PARTIDO POLÍTICO
CÉDULA DE IDENTIDADE

125.122/49 SSPMT
902.186.801-63

l^3>^!Í"DErTOFrGW^^

SPONSAVEI

MESA DIRETORA BIÊNIO 2021 à 2022
Manoel Mazzutti Neto

Valdecir Alventino da Silva

Presidente da Câmara

Presidente

Renato Cozanelli Júnior

Vanessa Amui de Melo

1 Secretário

2" Secretário

4- JUSTIFICATIVAS DA SOLICITAÇÃO

SfbZ a vprhf°

ÍltfgaÍ

n° 1,285/2012 e suas alterações vigentes c/c o art. 37, §11 da"

F"'''
■ ^ - SivINFOÍU^CÕÈS SdiBRE Ó
SALDO REMANESCENTE

JANEIRO

6: DADOS PREENCHÍDOS PELA CONTABILIDADE E CONTFOr Annpra
CONTABILIDADE

Dotação Orçamentária

01-002-01-031-0063-2 003-33-90-93-99-999

Existe suficiência de recursos financeiros

CONTROLADORIA

Houve prestação de contas do mês anterior
remanescente

a ser

Municipal n

Primeiro Requerimento solicitado

devolvido

termos do parágrafo único do art. 3° da Lei

Houve a devolução com a prestação de

) Sim (

/2011.

contas ao final do trimestre

Parlamentar

( ) Sim

constantes na Lei Municipal n" 1^85/2oft de OWe fevereiro de 2012 e suas alterajes
Primavera do Leste, 01 de fevereiro de 2021
RA COSTA

Vereador- PDT

CÂMARA MUNICIPAL DE

PRIMAVERA DO LESTE

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA

Recebi o Requerimento N°_ol/z^clo Sr.(a)

Recebi o Requerimento N°

do Sr.(a)

DEFERIMOS o pagamento nos moldes da Lei 1.462 INDEFERIMOS a solicitação, encaminho à
de 09 de Julho de 2014, que dá nova redação ao Assessoria da Presidência para esclarecimentos
artigo 1° e ao artigo 7° da Lei Municipal 1.285 de 01 quanto aos apontamentos consignados no anverso
de fevereiro de 2012, conforme decisão judicial e/ou verso do Requerimento.

(Agravo de Instrumento Processo n°100440385.2018.8.11.0000), e encaminho ao Departamento
Contábil para providências.

Primavera do Leste.iC^ lOZ /2021.

Primavera do Leste,.

/2021.

MANOEL MAZZUTTI NETO
Presidente da Câmara

MANOEL MAZZUTTI NETO
Presidente da Câmara

RENATO COZANELLI JÚNIOR
1° Secretário

RENAItO COZAlí^LI JU
1° Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE

PRIMAVERA DO LESTE
OC

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA
1 - N° DO REQUERIMENTO; 01/2021
Mensal: JANEIRO/2021
EXCELENTÍSSIMOS SENHORES,
Manoel Mazzutti Neto, Presidente da Câmara Municipal e Renato CozaneUi Júnior, 1° Secretário da Câmara Municipal

Solicito a concessão do valor de R$ 6.800,00 ( seis mil e oitocentos reais), a título de Verba
Indenizatória, destinada exclusivamente ao ressarcimento das despesas relacionadas ao exercício do
mandato parlamentar desse vereador que ao final subscreve.
»

F»

2-IDENTIFICAÇÕES DO REQUERENTE

NOME DO PARLAMENTAR;

LUIS PEREIRA COSTA

PARTIDO POLÍTICO

PDT

CÉDULA DE IDENTIDADE

125.122/49 SSP MT

CPF

902.186.801-63

íi

MESA DIRETORA BIÊNIO 2017à 2020
Manoel Mazzutti Neto
Renato Cozanelli Júnior

Valdecir AJventino da Silva
Vice-Presidente
Vanessa Amui de Melo

1° Secretário

2° Secretário

t-n

Presidente da Câmara

•s

ê
•o

CO
•-x?

4- JUSTIFICATIVAS DA SOLICITAÇÃO

Conforme o disposto na Lei Municipal n° 1.285/2012 e suas alterações vigentes c/c o art. 37, §11 da
CRFB/88, a verba requerida destinar-se-á a compensar o agente político pelo não recebimento de
diárias, locomoção, alimentação e hospedagem dentro do estado desta Unidade Federativa, bem como,
pelos gastos ou perdas inerentes ao mandato parlamentar, as quais serão devidamente relatadas no
5 r INFORMAÇÕES SOBRE ÒTTUMÉSTRE
MES

_

^

SALDO REMANESCENTE

JANEIRO
2021

—

/

^

6?bÃ3bO§'PREÈNCmÕS^PÉLiVCÒOTAS

CONTABILIDADE

Dotação Orçamentária

01-002-01-031-0063-2

Existe suficiência de recursos financeiros

003-33-90-93-99-999

^

)sim

(

CÜNTROLADORIA
Houve prestação de contas do mês anterior

Existe saldo remanescente a ser devolvido nos
termos do parágrafo único do art. 3° da Lei
Municipal n°

í

(

) Sim (

) Não

) Sim (

Primeiro Reciuerimento solicitado pelo Parlamentar (

) Não

/2011.
L

I

)

Houve a devolução com a prestação de

( ) Sim

contas ao final do trimestte

( ) Não

/

MM.

MW

constantes na Lei Municipal n° 1^85/2^2 de aide fevereiro de 2012 e suas alterações.

w w w

Primavera do Leste, 01 de fevereiro de 2021.
COSTA

Vereador- PDT

INão

CÂMARA MUNICIPAL DE

PRimVERA DO LESTE

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA

Recebi o Requerimento N° )&)Z.ido Sr.(a)
DEFERIMOS o pagamento nos moldes da Lei 1.462
de 09 de Julho de 2014, que dá nova redação ao
artigo 1° e ao artigo 7° da Lei Municipal 1.285 de 01
de fevereiro de 2012, conforme decisão judicial
(Agravo de Instrumento Processo n°100440385.2018.8.11.0000), e encaminho ao Departamento
Contábil para providências.

Primavera do Leste.

72021.

Recebi o Requerimento

do Sr.(a)

INDEFERIMOS a solicitação, encaminho à
Assessoria da Presidência para esclarecimentos
quanto aos apontamentos consignados no anverso
e/ou verso do Requerimento.

Primavera do Leste,.

/2021.

MANOEL MAZZUTTI NETO
Presidente da Câmara

MANOEL MAZZUTTI NETO

Presidente da Câmara

RENATO COZANELLI JÚNIOR
1° Secretário

RENATO COZAr^LLl JX NIOR
1° Setretário

CÂMARA MUNICIPAL DE

PRIMAVERA DO LESTE
RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA MENSAL
VERBA INDENIZATÓRIA
MÊS DE JANEIRO DE 2021
VEREADOR: LUIS PEREIRA COSTA

VERBA ÍNDENIZATÓRIA: 6.800,00

Este relatório tem por objetivo justificar a verba indenizatória recebida no mês de JANEIRO
de 2021, por força da Lei Municipal n° 1.285/2012 e alterações.

No decorrer deste mês, visitei várias Comunidades no interior do Município e Bairros eqp
atendimento ao público, com o intuito de fiscalizar as obras em andamento em nossa cidade

de Primavera do Leste - MT, e ver em loco o atendimento ao público, como segue:
LOCAL
02/01/2021

Bairro Buritis /

Terrenos Baldios

ASSUNTO

DESCRIÇÃO DAS

S
í-i

DESPESAS
g
Há vários dias a prefeitura fez Uso de veículo particular/
a

poda do

terreno

mato em

baldio

Buritis, porém

no

um

abastecimento.

t-..

bairro

próximo no

meio-fio o mato continua.

' Estive no local hoje e pude
verificar
a
situação.
É
necessário um planejamento
para que seja realizado um
cronograma de limpeza de

terrenos baldios.
09/01/2021

Bairro Centro-Leste/

Feira Municipal

Infelizmente hoje um feirante Uso de veículo particular /
perdeu a vida durante um

compra

de

assalto. Mais uma tragédia que álcool gel.
acontece em nossa cidade.

Já houve o pedido do
presidente dos feirantes para
que haja policiamento na feira
Municipal, principalmente em
dias de feira.

Peço a prefeitura junto a
polícia e ao GGI que possa
tomar uma providência em

relação a falta de segurança
aos feirantes.

máscaras

e

09/01/2021

Bairro Guterres/
Ruas do bairro

Bairro

Guterres

comunidade

e

a

continua

na

Uso de veículo particular.

bronca!

A falta de sinalização tem
gerado acidentes e
transtornos para os motoristas
e motociclistas.

Outro problema apontado é o
acúmulo de lixo nos terrenos
baldios.

Já

solicitei

a

CMTU

que

coloque as placas e redutores
de velocidade como também

solicitei a secretaria de obras,

a limpeza dos terrenos.
10/01/2021

Bairro Poncho
Verde / Unidade do
Pronto Atendimento

(UPA)

Uso de veículo particular /
o aquisição de material de
atendimento médico na UPA. expediente.
A
longa
espera
tem
preocupado as pessoas. Na

Tenho

recebido

reclamações

muitas

sobre

sexta feira uma gestante
relatou que passou horas
aguardando. Os plantões são
com 3 médicos porém, muitas
vezes é apenas com 2.
Sem falar no valor pago as
terceirizadas. Estive por lá
verificando a situação do
andamento dos trabalhos e
continuarei
10/01/2021

Bairro Poncho
Verde / Unidade de
Pronto Atendimento

(UPA)

constantemente

fiscalizando a favor do povo.
Volto neste noite de domingo Uso de veículo particular.
na UPA. Até o momento os

atendimentos

seguem

normalmente e a escala dos

profissionais e plantonistas
está sendo correspondida
conforme a demanda.
10/01/2021

Região Centro Leste
e região Central

Mais um final de semana que a Uso de veiculo particular.
comunidade
me
ligou
reclamando de som alto.

Nesta tarde andei por vários
bairros

da

cidade

e

vi

a

situação de som alto.
Cheguei a tentar ligar por
várias

vezes

as

fiscais

do

código de postura, mas não

consegui falar.

Solicito

novamente

ao

executivo que dê condições de
melhorias

de

trabalho

aos

fiscais e também contrate mais

profissionais, porque da forma

que está não dá!
10/01/2021

11/01/2021

Rua da Serra com a
Rua voluntários da
Pátria / Bairro
Castelándia

Bairro Primavera II

Estive no local verificando se o

pedido da população de
limpeza de bueiro foi realizada.
Agradeço a Secretaria de
Obras pois o bueiro foi limpo.
Hoje pela manhã estive em
uma agenda na Câmara
Municipal com os demais
colegas vereadores, recebendo
o Deputado Estadual, Thiago
Silva, que veio trazer uma boa

Uso de Veículo Particular.

Uso de Veículo Particular.

notícia!

O deputado destinou uma
emenda para a infraestrutura
do Centro de Especialidades
Odontológicas (CEO).
O

local

estava

com

vários

problemas no prédio e agora
receberá a reforma necessária.
Também

durante a

reunião

deixou o compromisso de
ajudar os vereadores na luta
pela
reforma da
Escola
Estadual Sebastião Patrício.
11/01/2021

Centro / Secretaria
de Saúde

A Dona Maria Cicera aguarda
atendimento

médico

2018. Ela precisa passar por
um especialista, um médico
neuro cirurgião. Ela sente
muitas dores e precisa de
realizar um procedimento. Ela
não tem condições de pagar e
aguarda com muita fé um
atendimento pelo SUS. Até
hoje ela não teve uma resposta
positiva.
Cadê o dinheiro público?
Porque a dona Maria como
tantas

outras

Uso de Veículo Particular /

desde Combustível/ Alimentação.

pessoas

precisam esperar tanto tempo
por um atendimento médico?
Mais uma vez venho cobrar

respostas da

secretaria

de

saúde.
12/01/2021

Região Central/

Recebi informações de que os

Prefeitura Municipal funcionários
de Primavera do
Oportuna,
Leste

da

Uso de Veículo Particular.

terceirizada

ainda

não

receberam o salário referente
ao mês de dezembro.

Estive na prefeitura solicitando

informações em relação ao
pagamento e fui comunicado
de que estão recebendo as
notas da empresa para fazer o
repasse do valor.
Procurei a empresa para saber

da previsão do pagamento e
fui informado que por causa

12/01/2021

MT-448

das despesas como 13® e
férias, a empresa ficou sem
dinheiro, porém já está
normalizando a situação.
Estive nesta tarde na MT-448, Uso de veículo particular /
e por lá a situação da estrada alimentação.
não tá nada boa!

Vários produtores e motoristas
que passam pela MT me

questionaram o porquê da
situação da estrada estar com
tantos
buracos, já
que
recentemente a prefeitura fez
um recapeamento.
13/01/2021

Centro / Avenida

Porto Alegre

Fui
procurado
pela
comunidade para saber como

Uso de Veículo Particular /
Exames / Medicamentos.

está a obra da Avenida Porto

Alegrei
Foram mais de 2.6 milhões de

reais para a licitação e a obra
que ainda não foi inaugurada
já está com problemas de
rachaduras.

Já solicitei por meio de ofício
informações sobre a obra, mas
até
15/01/2021

MT-130 / Fazenda

o

momento

não

tive

respostas!
Participei hoje do evento
"Toplan em Campo". Quero
parabenizar a todos os
produtores rurais por se
dedicar ao nosso agronegócio

Uso de Veículo Particular.

e ao meu amigo

Marcelo

Ananias que é engenheiro
agrônomo e sempre está a
frente das necessidades da

área agrícola.
15/01/2021

Centro / Prefeitura
de Primavera do
Leste

Estive na prefeitura nesta tarde Uso de veiculo particular.
para saber como está os
trabalhos

dos fiscais
de
postura que atuam no final de

semana.

Sabemos que são poucos
profissionais,
porém
se
aproxima mais um final de
semana e não podemos
aceitar a baderna, som alto,

festas clandestinas que fazem
em nossa cidade!
15/01/2021

Jardim Riva /

Farmácia Municipal

Mais uma vez falta remédio

na

Farmácia

desta

vez é

Municipal
insulina.

Uso de Veículo Particular.

e
De

acordo com os responsáveis
o medicamento é enviado

pelo Governo Federal e
segunda já
normalizará.
Agora é muito triste dizer
que o caso da dona Maria
não foi resolvido. A dona

Maria

aguarda

atendimento

por
da

um
alta

complexidade.
16/01/2021

Bairro Buritis

Estive hoje atendendo uma Uso de veículo particular/

solicitação do morador Sérgio
que pede colocação de

Combustível.

redutores de velocidade em

uma rotatória no Bairro Buritis.

A rotatória liga várias avenidas
inclusive a Avenida das Torres

e vários acidentes já foram
registrados. Solicitarei
a
indicação de quebra-molas e
placas.
Também aproveito para pedir
a secretaria de obras que
realize a limpeza dos terrenos
baldios.
16/01/2021

Região Centrai /
Avenida Porto

Alegre

Acompanhei na noite de hoje Uso de veículo particular/
operação na Avenida Porto alimentação.
Alegre com a Polícia Militar e

Fiscalização Municipal.
Parabenizo pela ação

que

trouxe paz e garantiu o direito

ao sossego aos comerciantes e
moradores.
17/01/2021

Assentamento Nova
Poxoreú

Hoje está sendo realizada a Uso de veículo particular/
eleição para nova diretoria da alimentação.
associação dos moradores do
assentamento Nova Poxoréu.

Quero parabenizar a todos os
moradores pela luta em busca

de melhorias para a região.
17/01/2021

Assentamento Nova
Poxoreú

Desejo Boa sorte a todos.
Peço novamente ao executivo

Uso de veiculo particular/

que realize parceria com a

prefeitura de Poxoréu para
desenvolver um trabalho nas
estradas

de

acesso

ao

assentamento Nova Poxoréu e

região.

É preciso realizar um trabalho
com planejamento de forma

eficaz e com cascalho. Serviços
paleativos não estão durando

muito tempo.
19/01/2021

Poxoreú/ Prefeitura

Municipal de
Poxoreú

Estive junto com os moradores Uso
representantes
Assentamento

Bela

juntamente com colega Luiz
Magalhães representando a
Câmara

de

Vereadores

Primavera do Leste, em uma
reunião nesta manhã com o

prefeito de Poxoréu, Nelson
Paim.

A reunião foi marcada para
falar sobre a regularização
fundiária, também

sobre a

infraestrutura

do

assentamento.

Mesmo

pertencendo

a

Poxoréu,
sempre
estive
solicitando apoio a estas
demandas do assentamento

Bela Vista como dos demais, e

acredito
que
com
a
disponibilidade do prefeito
Nelson, iremos conseguir
realizar

as

demandas

de

fornecimento de água, luz,
estradas e a

de

veiculo

do Alimentação.
Vista,

regularização

oficial/

fundiária.
20/01/2021

Região Central /
Centro de

Especialidades
Osvaldo Cruz

Hoje pela manhã estive
acompanhando a chegada da

vacina

(covid-19)

Uso de Veiculo Particular.

em

Primavera do Leste.

Foram um pouco mais de 600
doses que será imunizado os
profissionais de saúde.

Também hoje foram enviadas
as doses de Paranatinga.
20/01/2021

Bairro Poncho
Verde / URA

Estive acompanhando nesta Uso de Veículo Particular.
manhã
os trabalhos
da
Unidade
de
Pronto
Atendimento (URA).

Muitas

pessoas

esperando

para serem atendidas. A fila de
espera está enorme.

Outra demanda, é que está
faltando luvas para os
22/01/2021

Região Central /
Procon

profissionais de saúde.
Estive no Procon verificando o Uso de Veículo Particular/
andamento dos atendimentos Problemas Mecânicos, carro
e por causa do momento de na oficina;
Pandemia os atendimentos
estão sendo online.

Existem apenas 3 funcionários
entre

eles

um

técnico

de

enfermagem para resolver os
problemas

existentes.

A

reclamação do povo é que
nem todos tem acesso online.
22/01/2021

Bairro Primavera II /
WIP

Para

dar

seqüência

as Uso de Veículo Particular;

investigações dos superpostos
de energia elétrica da Avenida
Porto Alegre que foram
retirados no ano passado e
alguns sumiram, estou

na

tarde de hoje protocolado um
novo documento no MP Junto
a um CD sobre a reunião que
louve com o secretário de

obras e demais funcionários

alando sobre a situação.
Espero que a justiça seja feita
e que o MP possa investigar
esse possível desvio de bem
público.
22/01/2021

Bairro Novo
Horizonte / Rua das
Palmas

Os moradores me chamaram

para

falar

da

falta

de

Uso de Veiculo Particular.

sinalização na rua. O local tem

um movimento muito grande
de

veículos

e

diante

da

situação a comunidade solicita
um redutor de velocidade. Irei

realizar a indicação a secretaria
de obras.
23/01/2021

BR-070

As margens da BR-070 foi por Uso de Veículo Particular.
muito tempo a moradia de
muitas

famílias.

No

ano

passado a Prefeitura negociou
a retirada destas famílias do

local, mas o que ocorre é que
eu volto hoje para verificar e
encontro até uma construção.

Solicitei no ano passado
informações sobre a situação
de funcionar um ferro velho
nas margens da BR-070 e até
o

momento

não

houve

explicações por parte do
executivo, e agora além de
funcionar,
24/01/2021

Bairro São José /

BR-070 e região

existe

construção.
Uma
erosão

até

que

uma

vem

Uso de veiculo particular.

crescendo a cada chuva.
Mais um ano de chuva e os

moradores próximos temem
em terem suas casas levadas

pela enxurrada.
A pedido de um morador
estive verificando a situação.
25/01/2021

Região Central /

Nesta manhã um caminhão

Uso de veiculo particular/

Avenida Porto

está descarregando flores na
Avenida Porto Alegre.

Combustível.

Alegre

Una situação bem difícil de
entender já que estamos com
muitos problemas na saúde
principalmente em relação a
falta de procedimentos de
exames e cirurgias médicas.
25/01/2021

Centro / Centro de

Protocolei um documento a

Especialidades

Secretaria de Saúde, para
saber quem foram as pessoas

Osvaldo Cruz

que receberam as doses da
vacina contra o Covid-19!

Quero saber os profissionais
de saúde, sem exceção de

Uso de veiculo particular/

funções
e
cargos
que
receberam, pois fui informado
de que pessoas que não são
do grupo de risco que estão
sendo

vacinados

nesta

primeira etapa.
25/01/2021

Centro / Prefeitura
de Primavera do

Uma

notícia

nossa

boa

cidade.

para

A

Uso de veículo particular. /

iei

Leste

deiegada

começará

a

funcionar este ano.

Hoje participei de uma
reunião

na

Prefeitura

que já adiantou que a iei
entrará

em

funcionamento

em

breve.

A

iei

utiiizará

poiiciais
cidade
em

de

os

nossa

para

trabaihar

horários

diferentes

de suas jornadas de
trabaiho para atuar a
frente
da
segurança
púbiica
de
nosso
município.
Desta

forma

aumentaremos

a

segurança com poiiciais
25/01/2021

Centro / Prefeitura

Municipal de
Primavera do Leste

já capacitados.
Participei de uma reunião na Uso de veículo particular./
Prefeitura

com

os

representantes das ONGs e
associação de proteção animal
de nossa cidade.

Durante a reunião foi definida

que o executivo possibilitará
um local para funcionar um

abrigo animal, que realizará a
castração animal, em que fiz
uma indicação da importância
desta ação, e realizar o
aumento do valor que é
repassado
as
ONGs
e
associações que atuam na
causa animal.
25/01/2021

Bairro Castelândia

Se os agentes de trânsito Uso de Veículo particular. /
encontrarem

um

caminhão

sem farol vai multar, né?
As condições de um caminhão

na coleta de lixo da prefeitura
de Primavera do Leste coloca
em risco os trabalhadores e
outras pessoas nas ruas da

cidade. Pois encontrei algiuns
caminhões sem farol. Estou

oficializando a prefeitura para
saber sobre a manutenção dos
caminhões.
26/01/2021

Bairro Primavera li /
Defensoria Pública
do Estado de Mato
Grosso

A Defensoria Pública de Mato Uso de veículo particular./
Grosso protocolou um ofício
recomendatório
aos

municípios para que disponha
de informações sobre a
vacinação do Covid-19.
Ontem eu havia também
solicitado a lista de nomes de

todos

os

profissionais

vacinados em nossa cidade.

Quero

parabenizar

a

Defensoria Pública em nome

do

Dr. Nelson

realizado

um

que tem

trabalho

de

extrema importância a frente
dos serviços de interesse

público.
26/01/2021

Bairro Primavera li

Participei

de

nesta

uma

manhã

representantes

reunião Uso de veículo particular./
com

da

empresa

Águas de Primavera para falar
sobre as condições para fazer
um Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC).
Durante a reunião nós

vereadores solicitamos que
esse TAC seja realizado a favor
do povo Primaverense, em

que, melhore as condições de
atendimento da empresa com
o cidadão.
27/01/2021

Bairro Guterres

Estive na praça do Bairro Uso de veículo
Guterres e a comunidade pede Alimentação.
ajuda para que realize a
manutenção.

O local precisa de limpeza,
manutenção

no

parquinho.

Oficiai/

também precisa de colocar

mais areia no parque. Outra
demanda

Importante

é

a

necessidade de cercamento da
praça na parte do fundo, onde
fica a área verde.
27/01/2021

Bairro São José

Já solicitei a troca de lâmpadas Uso de veículo particular./
queimadas em vários bairros
da cidade e ainda os
moradores

não

foram

atendidos.

Hoje estive na Rua D do Bairro

Sao José e a s lâmpada foi
queimada em outubro do ano
passado e até o momento não
foi trocada.
27/01/2021

Loteamento
Belvedere

Primaverense

denuncia

má

Uso de veículo particular./

qualidade do serviço prestado

pela

empresa

Águas

de

Primavera. A Empresa Isolou
fechando um bueiro e dessa

forma a água fica empossada e
parada.0 morador solicita que
0 serviço seja refeito. Estou

procurando a empresa para
informar o serviço.
28/01/2021

Região Central/
Avenida Porto

Alegre

Depois de anos de cobrança, o Uso de veículo particular/
Decreto saiu e a partir de hoje Combustível./
das 22h até as 05h, fica
proibida a permanência de
pessoas no canteiro central, na
pista de ciclismo e na Avenida

^orto Alegre.

A partir de agora as pessoas
poderão transitar pela avenida
tranqüilamente

e

os

moradores dormirão em paz.
28/01/2021

Assentamento São
Gabriel

Hoje estive junto com alguns
colegas

vereadores

Uso de Veículo Oficial /

no

assentamento São Gabriel.

Os

moradores

Irão

ser

contemplados com um poço
para

assim

facilitar

os

trabalhos para o plantio. É
multo
Importante
essa
conquista pois sem água não
29/01/2021

Poxoreú /

dá para cultivar.
Solicitei a colocação de uma

Uso de Veículo Particular./

Assentamento Nova
Poxoreú

proteção
na
estrada
do
Assentamento Nova Poxoréu e

região, já que o local é muito
perigoso e Já aconteceu vários
acidentes.

Hoje recebi a resposta do
secretário de obras de que a
prefeitura estará fazendo em
parceria com Poxoréu o

alargamento da Rua.
29/01/2021

Bairro São
Cristóvão

Estive mostrando nesta

Uso de veículo particular/

tarde a situação do lixo
que fica solto na rua e

pode novamente entupir
o bueiro. Essa situação
fica

na

Rua

Adelino

Fernandes e a secretaria

de obras já esteve no
local limpando, mas é
preciso

ter

cuidado.

Outras demandas é que
escorre o esgoto a céu

aberto, além de que é
preciso

colocar

sinalização nas ruas e
reestruturar parte do
asfalto pois existe uma
depredação e precisa de
reparos.

Já indiquei a CMTU e a
secretaria

de

obras

e

espero que o pedido da

comunidade

seja

atendido.
29/01/2021

Avenida São
Sebastião

Na Avenida São Sebastião o

problema é sério! Não existe
nenhum

redutor

de

velocidade, seja quebra molas
ou

lombada

eletrônica,

e

alguns
motociclistas
e
motoristas passam em alta
velocidade!

Os

moradores

estão

preocupados, pois é preciso
ter cuidado com a vida.

Já fiz indicação solicitando a
secretaria de obras e CMTU e

Uso de veículo particular/

até 0

momento

nada

foi

resolvido.
29/01/2021

Bairro São
Cristóvão

A comunidade do bairro São

Uso de veículo particular./

Cristóvão está na bronca!!!!
Tem
ruas
com
bueiros

entupidos há cinco anos, sem
contar os buracos nas ruas

que estão por toda parte.
Estou solicitando a secretaria

de obras para que realize as
manutenções necessárias.
29/01/2021

Região Centrai /
Avenida Porto

Alegre

Acompanhei

Operação

esta

das

noite

forças

a

Uso de veículo particular./

de

segurança de Primavera do
Leste que garante a lei e a
ordem

na

Avenida

Porto

Alegre. Os policiais além de
realizem blitz, fizeram cumprir
juntamente com os fiscais de
postura o novo decreto que
não permite a permanência de
30/01/2021

Região Centrai /
Avenida Porto

Aiegre

pessoas no canteiro central.
Novamente estive com os

policiais de os fiscais

do

código
de
postura
acompanhando a operação
para o cumprimento do novo

decreto
que
proíbe
a
permanência de pessoas no
canteiro central da Avenida

Porto

Alegre.

Quero

parabenizar todos os policiais
envolvidos e os fiscais que
fizeram valer a lei.

Uso de veículo particular./

CÂMARA MUNICIPAL DE

PRIMAVERA DO LESTE

DESCRIÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DURANTE O MÊS:
Dois (02) Plano telefônico;

Reposição de medicamentos para Primeiro Socorro;
Manutenção Veículo;
Manutenção Notebook;

Declaro para fins de atender o que dispõe o parágrafo único do art. 6° da Lei Municipal n°,
1.285/2012 e alterações, que as despesas acima arroladas foram realizadas em razão da atividade

inerente ao exercício do mandato parlamentar deste vereador, que ao final subscreve, em caráter de

exclusividade. Ressalto que em todas as viagens utilizei meu veículo particular, as despesas pagas
com gasolina e manutenção foram pagas por mim, inclusive as despesas de telefone fixo e móvel.

Diante do exposto solicito apreciação e juntada ao respectivo requerimento supra epigrafado,
referente ao mês de JANEIRO de 2021, para não incorrer ao que dispõe o art. 7°, última parte, da
citada Lei Municipal.
[.
A

Primavera do Leste, 01 de fevereiro de 2021.

COSTA
Vereador PDT

CÂMARA MUNICIPAL DE

PRIMAVERA DO LESTE
Primavera do Leste - MT,09 de fevereiro de 2.021
Ofício n° 023/2021 GV - LPC

Ao Presidente da Câmara de Primavera do Leste
Manuel Mazzutti Neto

Assunto: Solicitação de correção de informações no Relatório de Verba Indenizatória
Excelentíssimo Senhor,

rvri H

P°''

informar que houve equívoco no Relatório de Verba Indenizatória

oiÁ2mS's
*T*

oc»

Agradeço a compreensão.

t

ean.e iSEâ""'" ""™

° "
1'""f"» ™» ã

Cordialmente,
J

.

/

Cl.

Há
Síi
CL.

^LaA
LUIS PEáEIRA COSTA
-

--

VEREADOR -PDT

Av. Primavera, 300. Bairro Primavera II . CEP 78850-000

Primavera do Leste - MT|Tel.: (66) 3498-3590 •(66) 3498-1734
www.priinaveradolesfR.mt.lef^.hr
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COSTA

11/02/2021

lnterNet....Banking

C_AiXA

€AIXA
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Internet Banking CAIXA

Emitente:

GAMARA MUNIC VEREAD PRIM

Conta origem:

3927 / 006 / 00060017-0

Conta destino:

3927 / 013 / 00060508-5

Nome destinatário:

LUIS PEREIRA COSTA

Valor:

R$ 5.000,00

Identificação da
operação:

VERBA INDENIZATORIA

Data de débito:

11/02/2021

Data/hora da operação:

11/02/2021 14:04:14

Código da operação:

00219064

Chave de segurança:

5HHCAH6XYZKWJ4PE

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_transferencia.processa
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íhmmk MUNICIPAL DE

PARECER DO CONTROLE INTERNO SOBRE O PAGAMENTO DE VERBAS

INDENIZATÓRIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

I INTRODUÇÃO

Conforme estabelecido na Carta Magna de 1988 admitiu-se constitucionalmente a

possibilidade do estabelecimento da verba de natureza indenizatória. Que tem como objetivo
indenizar "toda compensação ou retribuição monetária feita por uma pessoa a outrem, para a
reembolsar de despesas feitas ou para ressarcir de perdas tidas".

Pois senão fosse possível a sua indenização, em decoiTência ao desempenho de
sua função, provocaria redução indireta da sua remuneração e enriquecimento ilícito do Poder
Público.

Assim como, reza o parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal que
"prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade,

guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos..." ou seja, é necessário a
comprovação da aplicação dos recursos em consonância com os princípios constitucionais.
Embora o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TCE/MT, através da Resolução de

Consulta n° 29/2011 e Acórdão n° 1.761/2006 entende que in verbis:
"A prestação de contas da verba indenizatória deve ser apresentada de
acordo com os critérios estabelecidos em lei, podendo, inclusive, a
respectiva lei regulamentadora dispensar a apresentação de comprovantes de
despesas";
Neste sentido, a Lei n° 1.285 de 01 de fevereiro de 2012 e suas atualizações,
estabelece in verbis:

"Art. 6° - O pagamento da indenização dependerá de solicitação escrita do
Vereador, por meio de requerimento-padrão apresentado ao Protocolo Geral
da Cãfnara Municipal até o dia 05 (cinco) de cada mês, dirigida ao
Presidente e ao 1° Secretário, dando-se o pagamento até cinco dias úteis
após.

Parágrafo único - Até o último dia útil do respectivo mês, será emitido
relatório sobre as atividades realizadas pelo Vereador, sob pena de não
pagamento da verba referente ao mês subsequente, do qual deverá constar:
300. Bairro Primavera II . CEP 78S50-000
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a) descrição das despesas decorrentes no mês em exercício;
b) declaração de que a despesa foi realizada em razão de atividade inerente
ao exercício do mandato parlamentar;

Art. 7° - Recebida à solicitação, será encaminhada ao Controle Interno que

formará o processo de indenização, pendente o exame da prestação de
contas que deverá ser feito no prazo e forma previstos no parágrafo único do
art. 6°, sob pena de indeferimento,"

Como é sabido, a verba de natureza indenizatória é o ressarcimento de despesas

relacionadas ao exercício de um mandato, ou seja, o custo ligado ao desempenho do seu

cargo, tais como combustível, alimentação, compra de bilhetes de passagens, gastos com
telefone e Internet, entre outros, esses são alguns dos exemplos.

2 DA ANÁLISE DOS REQUERIMENTOS E SOBRE PAGAMENTO DAS VERBAS
INDENIZATÓRIAS

Na análise realizada pela Controladoria, em consonância com a Lei n° 1.285/2012

(Lei da Verba Indenizatória) em seu parágrafo único do artigo 6°, que estabelece os seguintes
requisitos:

1° Requerimento de Verba Indenizatória até o dia 05(cinco) de cada mês(Caput, art. 6°);
2° Relatório sobre as atividades realizadas do vereador (Parágrafo único, art. 6°);

3° Descrição das despesas decorrentes no mês em exercício (alínea a, art. 6°);

4° Declaração de que a despesa foi realizada em razão de atividade inerente ao exercício
do mandato parlamentar (alínea b, art. 6°).

Conforme as análises dos relatórios de requerimento de verba indenizatória dos

parlamentares que solicitaram no mês de janeiro de 2021, os requerimentos atenderam as
disposições elencadas no parágrafo anterior.

Ressalta-se que apenas os vereadores Adriano Carvalho, Manoel Mazzutti Neto, e
Renato Cozanelli Júnior, não solicitaram a Verba Indenizatório no mês de janeiro de 2021.

Enquanto que, os relatórios dos demais parlamentares, foram os objeto de análise deste
parecer.
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3 CONCLUSÃO

nte do exposto a Unidade de Controle Interno mostra-se, FAVORÁVEL ao
ianeiro de 20,, pntretanto. e importante ressaltar que com base°nos relatórios apresentados
-ês de

zrs:::

^

Considerando as análises realizadas, a Controladoria RECOMENDA:

1 - divulgação dos relatórios de requerimento das Verbas Indenizatória que
justifica a verba indenizatória, contendo as atividades realizadas, a descrição
das

despesas no Portal da Transparência.

2-que os vereadores evitem fazer relatórios padronizados, e descrição de
despesas de forma genérica, pois a lei exige a descrição das despesas de foima
clara e objetiva.

elaboração
dos relatórios
de foma
ottitataçao^ ^
das solicitações e relatórios
de justificativa,
e que sejam
claros,organizada
e objetivos.quanto a
E o parecer da Unidade Central de Controle Interno da Câmara Municipal de
Primavera do Leste- MT,em 09 de fevereiro de 2021.
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MATO GROSSO

GAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

Data:

Ordem de Pagamento

N. da Ordem:

10/02/2021
68/21

Parcial
Processo:

C.N.P.J.- 24.672,727/0001-83

N"AF/Ano:

Município: Primavera do Leste

Vencimento:

Órgão:

01

- GAMARA MUNICIPAL

Unidade:

01.01

- CAMARA MUNICIPAL

Funcional:

01.031,0063

- DESP, RELATIVAAOS PROGRAMAS DE DURACAO CONTINUA

Projeto/Atividade: 2,003

- MANUTENÇÃO DAAÇÂO LEGISLATIVA

Elemento:

3,3,90,93,00,00,00,00,0000

- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Cód, Detalham,:

0

- Ordinário

Recurso:

0000

- Ordinário

Número do empenho;

43

Valor do empenho

Pagamentos anteriores:

6,800.00

Valor anulado:

1180

5,000,00

Valor Anulado;

6,800,00

Credor:

0.00

Valor da ordem :

0,00

Total(A):

11/02/2021

0,00

Total( B ):

5,000,00

Saldo(A- B ):

1.800,00

LUÍS PEREIRA COSTA

Endereço: RUA CASTRO ALVES.007

Cidade: Primavera do Leste

C,P,F,:

902,186,801-63

lnscr.Est,/ldenl,Prof,:

Banco:

104-(:aixa econômica federal

Agência: 3927-4

UF; MT

Conta Corrente; 60508-5

Especificação:

Verba Indenizatória prevista na Lei 1285/2012 e alterações, destinada destinada exclusivamente ao ressarcimento das despesas relacionadas ao exercício do
mandato parlamentar nos lermos do artigo 37,§ 11 da Constituição da República Federativa do Brasil,

Valor empentiado conforme Requerimento 001/2021 e Relatório de justificativa das ocorrências no periodo de janeiro 2021,

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral :

/

/

/ '

/5,000,0o

Fica autorizado o pagamento de 5,000.00 (cinco mil reais)
/

Contabilização : Esta 0,P, foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/02/2021.

1

1

■—
1

/

\
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/

/

^ANOEL I^ZUTTI NETO
/PRESIDEMTE
y

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar:

5,000.00

Recursos:
Conta Banco

Núm.Docto.

60135 CAIXA ECONÔMICA-C/C 60.017-0 - 0600170

219064

Ordem de pagamento : Em 11/02/2021 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 11/02/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico tiaver pago a importância acima.

Valor
5,000,00

