WIATO GROSSO
GAMARA MUNICSPAL PR? íAVeRA DO LESTE
Nota de Empenho

Data:

07/06/2021

N° do empenho

285/21

Ordinário

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

Processo :

Município: Primavera do Leste

Órgão:

01

- CAMARAf.-iUNiCPAL

Unidade:

01.01

- GAMARA MliNICiPAL

Funcional:

01.031.0063

- DESP. REt AHVAAOS PROGRAMAS DE DURACAO CONTINUA

Projeto/Atividade: 2.003

- MANUiÊNC-ÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA

Elemento:

3.3.90.93.00.00,00.00.0000

- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Cód. Detalham.:

0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Código reduzido: 000028

Dotação Inicial:

1.276.080.00

Suplementações:
Anulações:
Total(A):

Empenhos anteriores:

0.00

Valor do empenho :

0,00

Valor Anulado:
Total( B ):

1.276.080,00

391.540,11
6.790,00

/'

0.00
398.330,11

J
Saldo(A - B)
Credor:

1180

LUIS PEREIRA COSTA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 007
C.PF.:

902.186.801-63

Banco;

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Especificação;

877.749,89

.^^■u^^Xidade: Primavera do Leste

ÜF:

MT

tnscr.Esí.Mdent.Proí,:
•

Agência: 3927-4

Fone:

Conta Coirente: 60508-5

Fax:

1

VERBA INDENI2ATÓRIA PREVISTA PELA LEI

1285/2012, REFERE-SE AS DESPESAS RELACIONADAS AO EXERRCÍCIO DO MANDATO

PARLAMENTAR, VALOR CONFORME REQUERIMENTO DO VERADOR 05/2021 E COMPROVADO POR MEIO DE RELATÓRIO DA VERBA

Fonte de recursos :

Ordinário

Total geral :

Fica empenhada a importância de 6.790.00 (seis mil setecentos e noventa rc-ais)

Fundamento legal :
Modal. licitação :

Data:

Outras Modalidades/Não Aplicável

ata :

t

Contrato:

aaaaA
Encarregado do serviço

álllZ DOS SALTOS

Credor

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/presíado
Responsável

6.790,00

MATO GROSSO

GAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE
Data:

Nota de Liquidação

07/06/2021

N° da Liquidação:

308/21

Ordinário

C.N.RJ.; 24.672.727/0001-83

Processo:

Município; Primavera do Leste

Órgão:

01

Unidade:

01.01

- GAMARA MUNICIPAL

Funcional:

01.031.0063

- DESP. RELATIVAAOS PROGRAMAS DE DURAGAO CONTINUA

- GAMARA MUNICIPAL

Projeto/Atividade: 2.003

- MANUTENÇÃO DAAÇÃO LEGISLATIVA

Elemento:

3.3.90.93.00.00.00.00.0000

- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Cód. Detalham.:

O - Sem detalhamento das destinações de recursos

Código reduzido: 000028

Número do empenho:

285/21

Valor do empenho;
Valor Anulado:

5.000,00

Valor Anulado:

6.790,00

1180

0.00

Valor da liquidação:

0,00

Total (A):

Credor:

Liquidações Anteriores:

6.790,00

0,00

Total (B):

5.000,00

Saldo (A - B):

1.790,00

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 PELA LEI N" 1285/2012, REFERE-SE AS DESPESAS RELACIONADAS AO EXERRCÍCIO DO MANDATO
PARLAMENTAR. VALOR CONFORME REQUERIMENTO DO VERADOR 05/2021 E COMPROVADO POR MEIO DE RELATÓRIO DA VERBA
Descontos

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral ;

5.000,00

Liquidação:

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

Moda!, licitação :

Data:

Outras Modalidades/Não Aplicável

Número

Contrato :

Data

Declaro para os devidos fins que esta liquidaçáo foi processada de acordo com a legisl

MANO^ MAZZUTTI NETO
'RESIDENTE

07/06/2021

MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

Data:

Ordem de Pagamento

N. da Ordem

07/06/2021
363/21

Parciai
Processo:

C.N.P.J.; 24,672.727/0001-83

N°AF/Ano:

Município: Primavera do Leste

Vencimento :

Órgão:

01

Unidade;

01.01

- GAMARA MUNICIPAL

Funcional:

01.031.0063

- DESP. RELATIVA AOS PROGRAMAS DE DURACAO CONTINUA

- GAMARA MUNICIPAL

Projeto/Atividade: 2.003

- MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA

Elemento:

3.3.90.93.00.00.00.00.0000

- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Cód. Detalham.:

0

- Ordinário

Recurso:

0000

- Ordinário

Número do empenho :

285

Valor do empenho

Pagamentos anteriores:

6.790.00

Valor anulado :

Valor da ordem :

0.00

Total(A):

Credor:

0,00
5.000,00

Valor Anulado:

6.790.00

1180

07/06/2021

0,00

Total( B );

5.000,00

Saldo(A - B ):

1.790.00

LUÍS PEREIRA COSTA

Endereço: RUACASTRO ALVES, 007

Cidade: Primavera do Leste

C.P.F.:

902.186.801-63

Inscr.Est./ldent.Prof.:

Banco;

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3927-4

UF: MT

Conta Corrente: 60508-5

Especificação:

VERBA INDENIZATÒRiA PREViSTA PELA LEi N" 1285/2012, REFERE-SE AS DESPESAS RELACiONADAS AO EXERRCÍCiO DO MANDATO PARLAMENTAR.
VALOR CONFORME REQUERiMENTO DO VERADOR 05/2021 E COMPROVADO POR MEIO DE RELATÓRIO DA VERBA

Fonte de recursos : Ordinário

Total ger^;

000,00

Fica autorizado o pagamento de 5.000,00 {cinco mil reais)

Contabilização : Esta O.P foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/06/2021

MANOEL MAZZl/m NETC
PRESIDENTE

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

28100072

Ordem de pagamento : Em 07/06/2021 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 07/06/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Valor
5.000,00

07/06/2021

Internet...Ba nkiNg CAIXA

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

Emitente:

CAMARA MUNIC VEREAD PRIM

Conta origem:

3927 I 006 I 00060017-0

Conta destino:

3927 I 013 ! 00060508-5

Nome destinatário:

LUIS PEREIRA COSTA

Vaior:

R$ 5.000,00

Identificação da
operação:

VERBA INDENIZATORIA

Data de débito:

07/06/2021

Data/hora da operação:

07/06/2021 13:49:11

Código da operação:

28100072

Chave de segurança: ZS5Y1L6UYZXSMTLL
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.7/internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/i.'nprime_transferencia.processa

1/1

RIMENTO DE VE^IBA ÍNDEMZATÓRIA
1 - N° DO REQUilHI!-^i-l'-rrO: 05/2021

Mensal: MAIG/2021

EXCEL£NTlSSi^'íOS SENHORES,

Manoel Mazzuttl Neto, l':c-sideii:e dcí Câmara Miinicinj! t fíc-nõiu Cozatvjlii .liinjor. !" ^ecrerário da Câmara Municipal

Solicito a concessão do valor de RS o.790.00 (Seis mil e Setecenlos e Noventa reais), a título de Verba
Indenizatória, destinada exclusivamente ao ressarcimento das despesas relacionadas ao exercício do mandato
parlamentar desse vereador que ao final su/Docreve.
NOME DO PARL AMENTAR;

L JÍS PCREiR..COSi.A

PARTIDO POLÍTICO

PDT

CÉDULA DE IDENTIDADE

; 25.122/49 Sí.PMT

CPF

186,801-93

03

3-IDENTlFICACOCe DOS RES^ONSÁVTUS

■ T.

MESA DIRE fORA 3ÍÊ.NIO 2021 à 2022

:

Li

Mancc-1 Mazzuiti Neto
Presitíenic da Câmara

Valdecir Alventino da Silva

Renaiü Cuzanelli aunior

Vanessd Amu! de Melo
2° Secretário

Vice-Presidenie

1" S.-;crefávtc

4- JUSTIFICATIVAS DA SOLiCtTAGAO

Conforme o disposto na Lei Municipal n'' 3.285/2012 e suas alterações vigentes c/c o art. 37, §11 da
CRFB/83, a verba requeiéáa clesiinav-se-á a compensaj o agente político pelo nào recebimento de darias,

locomoção, ailniencação e hospedagem denuO do estado desta Unidade Federativa, bem como, pelos ^stos
ou perdas Uierentes ao mandato pariamentar, as quais serão devidamente relatadas no prazo previsto no
parágrafo único do_art_6'gda referida Lei Municlpa!.

âs

5. DADOS PRCI-.NCãViDüS t'r-:Í.7rôONTAE-iI..ÍOAQE ê cãNTRÜLADOHÍA
CONTABILIDADC

Docciçào Orçariienu;n\--

Ül"-002-ni-03!-i.i0ü.3-2 0(3^350-93-99-999

ExNío suficiêncin de rc-cursos financeiros

(

)sim

(

I Não

CONTROI..ADORIA

Houve presiaçüo de c^iuas do mês nnieiior

} Não

Hirneiro Reijueninonio soucitado pelo Parlamentar (

")

Existe saldo reinanc-:;cc;)íe a ser devolvido nus

termos cio paráf4rai'o iir.lrr. do nrt. 3'' da t ei
iviumciliji
Municipal it
n"

I 'mo-, (

Hoüv.v a devolução com a prestação de
contai ao iniai do trimestre

/201'
/z>j 1 1 .

(

) Sim (

Diante do exposto solicito deferimento do ccoido acima, estando dente das determinações constantes na
Lei Municipal n" l.,285/20.12 de Olde íevercdu;: de 2012 e suas aiterações.
.

. Pr?maver>s, 300- irOo-vv P;era c!o
; "OoL. ^ 2

Primavera do Leste, 31 de maio de 2021.

vera II - C!

jms
Vi

•i:/r ratAon-l

) Não

y

CAMARA MUMiCiPAL DE

pRmmEm do leste
DESPACHO DA PRESIDÊNCIA

Recebi o Requerimento N'iQO/

do Sr.ía) | 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 Assessoiia da Presidência para esclarecimentos
artigo r e ao artigo 7" da Lei Municipal 1.285 de 01 _quanto aos apontamentos consignados no anverso

de fevereiro de 2012, coniorme decisão Judicial e/ou verso do Requerimento.
(Agravo

de

Instrumento

Processo

n"1004403-

85.2018.8.11.0000), e encaminho ao Departamento
Contábil para providências.

/202.1.

Primavera do Leste,
.

72021.

MANOEL MAZZUTTI NETO
Presidente da Câmara

RENATO COZANELLI JÚNIOR

mara

1" Secretário

RENATOSlOZANELE^ jorvío
Secreta^

A.,

> V

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

Primavera do Leste » HT
|
Tet-

349S-3590 ® (66) 3498-1734

www.pnmeyeradíiiesta.mt.leg.br

CÂMARA MUNICIPAL DE

PRimVEm DO LEME

MUNICIPAL

PRIMAVERA 00 LESTE-MT

PROTOCOIO nS Ol.i)

Em

n(

/<nG

/Jn.OJ

FUNCIONÁRIO

RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA MENSAL
VERBA íNDENSZATÓRIA
MÊS DE MAIO DE 2021
vereador: luis pereira costa

VERBA INDENIZATÓRIA: 6.790,00

Este relatório tem por objetivo justificar a verba indenizatória recebida no mês de MAIO 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 em
atendimento ao público, com 0 intuito de fiscalizar as obras em andamento em nossa cidade de
Primavera do Leste - MT, e ver em loco 0 atendimento ao público, como seque'
DIA

LOCAL

ASSUNTO

DESCRIÇÃO DAS
DESPESAS

Recebi um vídeo de um morador do Bairro

Uso

de

veículo

Primavera III, em que, foi gravado na Rua particular/Combustível;
Anjico esquina com a Rua Cajueiro, um
01/05/2021

Bairro Primavera
iSI

esgoto escorrendo a céu aberto.
0 morador reclama que a comunidade não
agüenta mais 0 cheiro e 0 nojo que fica a
Rua, também reclama que a Prefeitura
esqueceu do Bairro. O local tem um bar e
uma distribuidora de qás próximo.
de
Nesta manhã os Jovens da Igreja de Deus no Uso
Brasil estão na Avenida Pupunha, Bairro particular;
Buritis, plantando árvores e cuidando da

veículo

nossa natureza.
01/05/2021

Bairro Buritis

Quero parabenizar a todos irmãos da Igreja
também ao Pastor Rubens pela iniciativa. O
projeto voltado para 0 Meio Ambiente já
contemplou 500 árvores plantadas em
nossa cidade.

Estive na UPA nesta noite para verificar Uso de veículo particular;
como anda os atendimentos e os casos de
01/05/2021

Bairro Poncho

Verde /UPA

Covid-19 que por sinal não acabaram e
várias pessoas continuam internadas com a
doença. Diante da situação acho um
desrespeito todas as reqras dos decretos

Âv. Primavera^ 300. Bairro Primavera II . CEP 78850-000

Primavera do Leste 1 Tei.:(66) 349E™35@0 © (66) 3498-1734
www.pr5maverad0leste.mtJeg.br

íiiUíiiCIRAL DE
í'
-

7^

■'

-

VPKM DO LESTE

municipai e estadual para prevenção da
Covid-19 estarem sendo desrespeitadas
para Live do cantor Gustavo Lima que teve
um público de centenas de pessoas
agiorneradas.

Estive no Samu e verifiquei a situação de Uso
de
veículo
uma função em que está sendo ocupada por particular/ Alimentação;
03/05/2021

Bairro Centro
Leste / SAMU

duas portarias, porém só existe um servidor
trabalhando no Samu.

Solicitarei a Prefeitu.ra informações de onde
está

trabalhando

o

outro

sen/idor

da

ooríaria.

Até que enfim começou a obra da ciclovia

Uso de veículo particular;

.na Avenida de acesso aos bairros Tuiuu,
Buritis e Primavera III.
04/05/2021

Bairro Tuiuu e
Primavera il!

05/05/2021

c .
«
.
Bairro Gnoato

Nesta Avenida por falta de sinalização Já
aconteceu vários acidentes! Porém a obra

mau começou e as pessoas Já estão
feclamando pois tem um buraco e um
bueiro sem tampa. A situação está muito
perigosa.

1 Nesta manha estive em um terreno baldio

Uso

I que se tornou um lixão a céu aberto. O local

particular/
Combustível;

I fica entre os bairros Gncato, Jardim Serra
1
i das Flores e jardim MÜano.
!
, .

de

veículo

Varias pessoas têm jogado todos os tipos
de lixos no locai e além de gerar
contaminação o loca! fica com um cheiro

forte.

05/05/2021

Bairro Primavera
11 / Ministério

Fui chamado na porta do MP após uma
audiência de uma mãe pela guarda da filha.
Ela desaüatcü e faiou da injustiça que estão

Uso

de

veículo

particular;

cometendo com ela.

Público

Mãe e testemunhas não concordam com a

Bairro Jardim
06/05/2021

Riva / Secretaria
de Cultura

perca da guarda da filha de 7 anos.
Fiz uma indicação solicitando auxílio
emergencm.i pelo município a todos os
trabalhadores ern dificuldade, inclusive para

AVr: Primavera^ 3u
Primavera do Leste - .
WWW :

Uso

de

particular;

^nfüBuera II . CEP 78850-000

66) 3498-3590 @ (66) 3498-1734
z£te.nitJeg»br

■ fj r

veículo

!%

!AíSri;apt,í DE

i

PÊrnãMERA Bú LESTE

1
y

OS músicos e artistas!

Não sou contra nenhuma pessoa da área

artística, apenas quero igualdade em
relação aos incentivos e gratificações.

07/05/2021

Mais uma vez os funcionários da empresa

Uso

Oportuna não receberam o salário ainda !!!!

particular/
Medicamentos;

Hoje já é dia 7 do mês, domingo é dia das
mães e porque da demora de pagar os

Centro

de

veículo

funcionários.

A m.aioria ganhara um salário-mínimo e
orecisam receber.

Acompanhei nesta tarde no Bairro Guterres

Uso

o trabalhe da secretaria de meio ambiente

particular;

de

veículo

, em conter urna erosão.

I Fiz uma Indicação e há anos venho falando

I que é necessário conter a erosão que fica
I no final da rua do bairro e o local está
07/05/2021

Bairro Guterres

!
1
i
^
;

pe.ngoso.
Hoje que."o parabenizar o secretário Clóvis
que está c frente deste trabalho.
Porém ainda é preciso conter o mau cheiro

de esgoto que chega até o bairro porque a

; empresa Águas de Primavera não faz o
i tratamento adequado e acabando caindo

I esgoto no córrego.
de
I Estive nesta manhã na Secretaria de Saúde Uso
i acompaidnando urna paciente do ESF6 em particular;
10/05/2021

Bairro Centro

I relação a algumas demandas.
Esioü à disposição da comunidade para
i ouvir as reivindicações e também levar aos

i secretários todas as demandas para que
: sejam resolvidas.
No bairro Centro Leste os moradores já
10/05/2021

Bairro Centro
Leste

veículo

retiraram! os entulhos para a secretaria de
oD.-as recolher, porém os moradores

Uso

de

particular;

reciarnarr: que até o momento não foram.
Estive

no

Bairro

corn

os

moradores e

jcíorçarei a soiicítsçgo a secretaria de obras.
Av. Primavera,
Primavera do Leste ■ cr
wvyy. yrn\

J

1

vera II . CEP 78850-000

.498-3590 ^ (66) 3498-1734
.rcfí, mtJeg.br

veículo

MONICiPAL DE

LESTE

!■

El

11/05/2021

Bairro Centro

Estou soiicitando a CMTU a sinalização da
Avenida Perto Aiegre na obra da ciclovia
antes

que

ocorra

acidentes.

Pois

Uso

de

veículo

particular;

é

necessário sinalizar melhor o local.

Bairro Centro /
13/05/2021

Praça pista de
caminhada

Nesta manhã estive com os profissionais da

Uso

enfermagem em um ato na praça da pista
de caminhada, pedindo a valorização
profissiona! pela votação favorável ao

particular/
combustível;

de

veículo

Projeto de Lei 2.564/2020.

I Os

profissionais

buscam

também

a

' reguiarizaçâo das áOh.

I O projeto de ie: estabelece um piso salarial
i aos profissionais. Sou favorável ao Projeto e
I estou Junto com estes profissionais nesta
i Süta.

Mais uma Indicação Atendida!!!
Solicitei que colocasse uma bíblia como
monumertiG cuiturai e religioso na praça da
14/05/2021

Bairro Centro
Leste

Uso

de

veículo

particular;

gtaça que rica no Centro-leste, também

pedi c ceicameiTio do parquinho e o
executivo atendeu.

A solicicaçãü é ansiga, mas o importante é
tornar a praça urri local mais adequado a
comunidade.

Uso

Dariúnciaf

Centro e várias
14/05/2021

regiões da cidade/
movimentação
peias ruas

■o av--MÚncia em que uma
funcionária de uma emp.''esa terceirizada
que presta se»'viço5 para prefeitura tem
kecebi

Li

estado

no

horário

de

trabalho

de

veículo

particular/
Alimentação;

fazendo

faxina na casa de uma coordenadora da
Se'rei:ar'a

de

Obras.

Estou

colhendo

as

jnforrnCações e verificando a denúncia.

14/05/2021

Bairro Parque
Eldorado

Os fTAGíOdores do bairro Parque Eldorado

Uso

estão r:3 oronca.

particular;

A

prere::i.iic

ped: ;j

para

de

colocar lixo e

G-ntulhco para fora que iriam recolher, mais

até agora roda.

Av. Prhnavera.

Primavera do Lesta • ^
VíWA .

Evd ■ ■

II

CEP 78350-000

íd/v :
A Lvvvcv-LcvnttCsACtr

(66) 3498-1734

veículo

:

*iV

y/üjfiiCiP/íL DE

'A: mvmà DO LESTE

Estive nas ruas da cidade realizando uma
Centro / Avenida
15/05/2021

Uso

de

veículo

manifestação em prol de nossa democracia. particular;

Porto Alegre /
Feira Municipal

Precisarncs luta. contra o sistema e ajudar
no.ssa cidade e nosso País..

15/05/2021

Avenida São

Sebastião

15/05/2021

Novamenie foi registrado pela Polícia mais
um acidente na Avenida São Sebastião. Peço
novamente a prefeitura e CMTU que sinalize
a .Avenida, pois é preciso de redutores de
velocidade, pintura da faixa de pedestre,
alémi de placas.
1 Recebi reciameções sobre lâmpadas
1 queimadas nos posves.

Uso

de

veiculo

particular;

Uso

de

veiculo

particular;

Vila Popular e |Estve nos bairros Vila Popular e Buritis.
A taxa Ge iluminação vem na conta de

iodos,ja as iârnpcdas queimadas não estão
1 sendo trocadas.

15/05/2021

Jardim Veneza

' Átençâo CM TU..

Uso

; Segunda vez que alerto sobre a falta de

particular;

de

veiculo

: sinalização na Avenida Ipê com a Dos
' Trabaihadoics. irei novamente oficializar o
: pediac.

j tstoü na .egião dos assentamentos e estou

Uso

1 conversarido ccrn algumas pessoas que

particular/
Combustível;

1 trabalhou ern aigu.ma empresa terceirizada
o
16/05/2021

.

K0QI3O Cl6

i

assentamentos

ou

^

projete

que
.

presta

serviços

de

veiculo

para

i o?eTeiíürd ae primavera do Leste e foi
obrigado a fazer serviço em residência ou

! propriedade privada. Estou montando uma
; deiiúncia ao MP com absoluto sigilo da
! iüentidade.

i iSo

Bairro

Tuiuu

os

moradores

estão

Uso

de

1 pedsfido a limpeza do bairro urgentemente! particular;
17/05/2021

Bairro Tuiuu

1

chegou a entrar em sua

1 residência Peço ao executivo que faça a
1 limpeza do bairro pois o mato alto está
; tCrrnanoo conta.

Av,. Primavera, 3/

H-mra 11 . 3EP 78850-000

lêv; 3498-3590 ^ (66) 3498-1734

Primavera do Leste • iWVM A: , ■

^

V ^ : V -te.ri ítJeo.br

veiculo

.

'A
/■''i

.

:

1C! :'AL DE

á¥flâ 11^3 LESTE

1 Estive nesta manliã na praça do Bairro
1 Güterres e a prefeitura já envio os
tuncicná :::s

rsüiizar a limpeza da

Uso

de

veículo

particular/ Material de
Expediente;

pr,-:Ç3.
17/05/2021

Bairro Güterres

Peço r.ov amenLc a comunidade que não
jogue lixo na praça e não quebre o ponto
de ônibus, sabemos que a maioria das

1 pessoas cuidam, mas ainda tem aqueles que
insistem em desrespeitar.
Estive próximo ao aeroporto para verificar a
i situação de elgu-s moradores de nossa

Uso

de

veículo

particular;

1 cidade, que estão 'nfelizmente jogando lixo
Aeroporto

17/05/2021

j e restos de animais.

^ Essa siiuaçao é bem perigosa porque acaba
1 indo para a pisca e pode causar problemas e
i aié aciaentes para os pilotos.
i Hcje e 0 Dia Nacional de Luta contra o

1 A.büso e Expioração Sexual Infantil e o
1 Conselho futeior com o Conselho da Criança
_

Bairro Centro
18/05/2021

de

veículo

particular;

: 0 Adoiescõíire, r -'-ojeto Dom 8osco e Mãe
^

Leste/Ginásio
Pianão

Uso

d reciizando um Pit Stop
• -becatiVo para o o enter e conscientizar a
população.

i Estive na ação e parabenizo os projetos
sociais em trabalhar em prol de nossas
! criaíKas e ac-oiescentes.

^üi

chamado

oo,

moradores

do

bairro

Gücerres, o.oa verificar a situação em uma

Uso

de

veículo

particular;

estação da c op csd Águas de Primavera que
18/05/2021

Bairro Güterres

Ms o esgoto está extrapolando.

^ 0 cheiro á non ível e está escorrendo muitas

; fezes. Sou contrário a esse TAC que a
1 preteiture fc.z con a empresa por não
: cumprir com o dever com o cidadão.
! 0 senhor SeoastCo me chamou no Bairro
18/05/2021

Bairro Belvedere 1

mostrar a situação que os

Uso

de

particular;

■oms Sc ercc-brcm

dz sSOoS m,r: ioaado muito lixos de todo

Âv. Primavera, J'
WV:

•-rera II . CtP 78850-000

379S--3590

Primavera do Leste •
\

-=.ej'atJeQ4>r

(66) 3498-1734

veículo

tí Un.ípHÍ DE
_

^í--

-

ft -

ím

LESTE

íipo no Bnirro e muita coisa está na área de

APP. Peço a Secretaria de Meio Ambiente

para qué verinque a situação e tome as

providências ce
Os nroraJcres do Parque Eldorado estão
querendo saber quando a Prefeitura vai
roandar o caminhão para recolher os lixos
18/05/2021

Bairro Parque

de

veículo

particular;

secos?

Eldorado

19/05/2021

Uso

Estive na Rua Inviã Odiiia, e por lá a
cornunidáde já ■enrou o lixo. Vou solicitar a
Secreíar^a dC' Ouras o cronograma de

Bairro Tuiuu

i Estive na Escoia vossa Senhora Aparecida

Uso

; no Baiífc iuiuü verificando a reforma dos

particular
Combustível;

! banneiros e a pintura da escola que foi
i realizada recente.
: d CbCola ficou agradável e os banheiros

de

veículo
/

iMáo er* . ccridições de uso, porém o que
aíi"3 é ccessibilicnde. E preciso pensar e
^azer idci-^são nas escola:

19/05/2021

Bairro Buritis

Na Avenida Pupunha que fica no Bairro
Buritis a situação üos buracos está deixando
os moradores preocupados.
Gravei imagens err. que é possível ver como
! e.siá pc-ricoso desviar dos buracos. Estou

Uso

de

veículo

particular;

! solicitando com ingéncia o tapa buracos da
cfciiurci.

indicação .Acendidai'!

Uso

Estive nc inNio ua semana solicitando a

particular;

de

veículo

limpeza da praça do bairro Guterres e hoje a
iccretaria
19/05/2021

Bairro Guterres

ae

Obras

está

realizando

a

•limpeza e iVh-inucençào.

ruífibéir. Cjoe-rG oizef que as árvores que
toran'; plantadas pelo meu projeto de
órborizeção já eclao grandes e sendo

cuidadas peia comunidade.
19/05/2021

Avenida

Florianópolis

/■■. população oscá
sem entender a
construção de duas rotatórias em nossa

Av, Priíír£i-'-e=- :^., o? v
Primavera uo tGõie ■
WWiv .

Uso

de

particular/

nvarsi 11 , CEP 78850-000
''.r d-

.;49S"-3590 rí (66) 3498-1734
■órenvcJeG br

veículo

mmiwhi D
m

i/

Alimentação;

cidade.

A

prirneioa

foi

construída

na

Avenida

F!or!anópoi's a a scgu.nda na Avenida Santo
Antôr ic! Nas duas situações as rotatórias
esrão rnaiOi Ge um iado da pista e menor de
outro. Não está centralizada.

de
0.S moradores do Bairro Veneza, que estão Uso
na Rua Ipê com a .Pernambuco estão bravos particular;

veículo

porque .a coleta de lixo retira os lixos das
21/05/2021

cestas e deixam na rua e demoram para
recolher. Hoje desoe cedo os lixos não
foram recuinidos. Verificarei a situação com

Bairro Veneza

a secretaria de obras.

21/05/2021

Bairro Beivedere

Moac iiiicio ae semana foi Jogado vários

Uso

lixos no baiTo Be.V-edere, estive no local e

particular;

de

veículo

mostrei o desrespeito com a APP. Voltei no
iOCd! e vi que as pessoas recolheram os lixos.

21/05/2021

Centro

óe nâc bastasse as árvores da Avenida Porto

Uso

Âiegre. agora da Avenida Brasil. Sempre me
posicione: contrário ao corte total das

particular;

de

veículo

árvores. Acredito que alguma outra solução
podeua r-r sido tc-Tiada.
! Mo Baile* Bela Visia iniciaram as obras da

Uso

de

veículo

! praça, pc ern eu i avia pedido a prefeitura particular;
i Dsra refazer a proteção em volta porque
21/05/2021

Bairro Bela Vista ! eszava muito próximo da rua e por causa do
i rr.ovimefOG poderia ter algum acidente e
Hoje passando oeia oDra pude verificar que
; d pfciecão foi recolocada de forma correta.

: (ic^ itcrnm C::ei no /ideo na parte da manhã
Gd iicia. r secreta in de obras não buscou o
21/05/2021

Bairro Veneza

; üxo oc m

Uso

de

veiculo

particular;

morador do bairro Veneza.

1 Voiiei a tctüo buscuci e levei na secretaria
! de obras.

Unidade de
23/05/2021

cslive

Pronto

hoje

Atendi!:-er;tc;

Atendimento -

URA/ Bairro

,

na

Unidade

(UP.A)

de

Pronto

verificando
,

o

.•

Uso

de

particular/
Combustível;

• anaarnen.-.c dos traoainos médicos, os

Av, í^riríiavera, :
Primavera do Lasíe
ww

are II . CEP 78850-^

'.9C''3SEí:i
■e.rritCeo.L; ;"

(66) 3498-1734

veículo

f;

*95'® SP"

I^
s«-.'

I p.critõe':
Poncho ve rde

O:, ateriíMrr-ientos.

' Até o i iM
: d

aj-enas um médico que está
:ogcs os pacientes estão

p

f--

!

.a

: A

Cói;

didrio--

Federai

mudou

de

Bairro Centro

Uso

de

veículo

particular;

; er!üe"ev;ü, mas o p''oblema continua.
24/05/2021

k
B tíltin

; O riov/ü ÍGc.a! ainda não está atendendo a

j demanda ds nossa cidade e região.
' Muda gente na füa esperando e o sistema
eb'.a biíída ■■"cuito • •untc.

, Mr-is urv •;

-/e::

nunidade

rüçãü
Bairro Primavera

24/05/2021

III

.Gínce

i .eo

na

resposta

solicita

ern
em

ao

relação

reiaçao

Uso

de

veículo

particular/Alimentação

ao

curneriio do nú.roro da frota e nem de

noráí ios,

ínas

scscitarei

novamente

um

) v:' i o r Pi j d o e x e c u í. i v o.

Bairro Novo

24/05/2021

Horizonte

Protocole: ume innicacão com um abaixo-

Uso

espic um

particular;

d es

me niciores do Bairro Novo

de

veiculo

■ i . rizcMi.
: c-giuc, pedinao para refazer a
i ruímic d • •e.mriidc íucmianópolis.
/\ iotd .ón.; pudse Acha a Avenida Marechal
RoPiCíOn P-; pura os pedestres não há
sinaiizaçác de uavessia.

"st.ve em diageir; a Cuiabá para participar
alguns deputados
esioo;
;olic.itei ao deputado
C»

^C? "j

OíW

CdíUeVpsi,
Cuiabá /
25/05/2021

Assembléia

Legislativa

Uso

de

veiculo

particular/
Combustível

e

JV

uma

emenda

alimentação.

pariarr.entai nn vc-i: de 150 mil reais para
apuisoací de ^onipütadüres para a saía de
infon^iátrCc pem n escola estadual Maria
Aparecido uc, r.aifim Priniavera lii. A emenda

xi entregue e es : -oi mais uma conquista
c-ura ncs.m .cur de

25/05/2021

I

Avenida Santo

!

Antônio

Vr .

1

ci rc. isGndc na Avenida Santo

Uso

-n u, , Aj é bem complicada
xn.ie .vücaiizaçâo, a rotatória foi
Cc: - ?". io mais para um mdo do

particular;

P 7SS5G-000

i f t V -

Primavtra do

de

:J V'

'

(66) 3498-1734

veiculo

íC1PAi
^ -

-í

í;-;, -V-J

&

y ■ ■ :;-íit iftil I

qde o Gütrc e ain::a tem um poste bem no
meio. :\!o;jmente pedirei a secretaria de
obras pare íavisar
Cadê

25/05/2021

o

pi ojeto e refazer a obra.

conse'í'j

da

mulher?

Estou

Uso

de

veículo

soiiciiando 5.abf:r puais são as ações que o particular;
conseiho tem feito pela cidade, pois ocorreu
na noite de ontem urn caso de agressão

Região central

contra mulher e ate o momento não houve

posiciona.^mnto. 0'.:eío saber se o conselho
atua err: proi da scCedade ou apenas de um

27/05/2021

grupo po;ii.:Co?
::stive ;c£h.2ando unia maniíesiação pacifica

Uso

em vrente ao iViê, com a bandeira do Brasil e

particular;

de

veículo

umas ccnenies, ern que solicito justiça.
iViUitas pessoas e eu também estamos
passar.do por situações em que a Justiça

Bairro Pirmavera
II / MP

tem benericiado ce poderosos e não quem
iCvS s verCúdc; e caimente precisa. Desta

nu quero dizer que estou lutando por um

aíc jh/Tc p cqrrupçHC).
êarticipc! da (.aiT!Í;ihada na Avenida Porto

Uso

Aiogre em pfo! ca conscientização e do

particular;

de

veículo

combate à «oolênce! contra a mulher!
27/05/2021

Centro / Avenida

Várias Cíoer-didas estiveram presentes,
coíno lambém imu tas mulheres que lutam

Porto Alegre

para que os casos de violência contra

rTiLpheppqLSuu; te; iusriça.
Esciue nesca caroe no Bairro Vertente das
27/05/2021

Bairro Vertente

das Águas

ceüiiora me céiaraou para denunciar o
u.:a mu l;Vumu g. r a siuiação da fnãe dela

Poncho Verde /

é -feücaiia

Uso

de

particular/
Alimentação;

faz úímtdincento há anos, pois

Vi, é íü'u;.: e movuuc estar em cadeira de
; ÍU

Ã\

veículo

pcmpcx-:mr q.;eimadas.

mau areoruimenio lU- um médico da UPA.
UPA

de

Águas pe c mos rar a situação do mato particular;
seco. .;5 proiccoie; uma inaicação pedindo a
êeciemro de Cucra.; que realize o Aceiro em

Á

28/05/2021

Uso

,1.. * eus, 'A

Primav

.Pu

u .;f ns nernas ampuladas e

.

PX

CEA 78850-000

Puuu: -3390 .(66) 3498-1734
l^V\r,A

.::.uur'itqeGcq-

veículo

SjnilCIPÍi, |)E

LES

! começou e dar infecção de urina dela.
1 Poréni
dia a mãe dela e o irmão
! passou ••isai: e í:.ram para UPA e um

I medico auesdonoa a chegada deles e
j pergi.íice-ii o qüc e;es estavam fazendo lá

I ríovaniep.te. Segii ulo a mulher foi negado
i aíendime-ito a iiíãe e o irmão. Estarei
scimiiando

a

secretaria

de saúde

uma

I respcsia ecn reiação ao caso.
EstJve no Bairro

Bijritis 4 mostrando a

sitoaçao oe uma academia ao ar livre que foi
ccnstnjíds ern uma "otatória.

Uso

de

veículo

particular/
Combustível;

C pmbicr?m é que um veículo invadiu a
28/05/2021

Bairro Buritis 4

xdatt'.rrr. a destruiu a academia ao ar üvre.

Epjerc sondtar a Secreta ria de Obras para
rcóuv

3 obr: destas rotatórias com

acaderr.iec ao o-

acideuiec a

28/05/2021

Parque Eldorado /
ESF2

üvre, pois se ocorrer

pocie perder a vida.

ütuvc no üSi 2 e por iá algumas mães estão

Uso

ieciaiuanco qus o resultado do teste do
pcz.inno veto derívuando muito!

particular;

de

veiculo

Solicitei.*e; o Secretaria de Saúde um retorno
ev'.' rf^iiiçno aos rs-ivjivscios.

ivo boi- '10 que fica no Bairro Jardim Veneza
c ücvo ;ú na bionca oorque o postinito está

Uso

de

veiculo

particular;

sem méci'Coi
28/05/2021

Bairro Jardim

Veneza

.Ainda não sei o pus está ocorrendo, mas
eivu.an..; em. contato com a Secretaria de

buuue

CU(B

infcv.Tiár

a

comunidade

o

pOique ce íOO ter viecico.

fiz v.mc ir.üioação sclicitando o cerca mente

Uso

oe uma ,

particular;

nc Eouvo Guterres.

de

C proolems á que segundo os moradores
28/05/2021

ot funcionários da obra estão cortando as

Bairro Guterres

.arvores

que

G^rem

plantadas

pela

coiYiorvd.-iÇe. bsio-.. soücfiando a Secretaria

■de OLrav e !\4eio Ambiente o porque da
jeíãfida_a: o peaivo para deixar as arvores

Av. Primavera, 1
'rimavera do Leste VvW/.

iti ,

- BSPC
S■' t-

biS50-000

) 3498-1734

veiculo

Vr:C

ríj^iIlUOa.. DE

frutífera::.

Os fíio^dcres do assentamento do Vale do

1 Buritis qu:: d ca na reçlão do Vale Verde está
. ,,/C .. r

Assentamento
29/05/2021

i -.

>

Uso

de

veículo

particular;

.. 1 í . '

• 0 051 ac- ly. :c.pv qjc liga o Vaie Verde a

Vale Verde e

|outros c.ssentamenr.os foi patrolada, porém

região

j as estradas dentro do assentamento está
1 horrívei, cneia de buracos e erosão.

1 É precRc iaiVibérri passar a máquina neste
assentaryierito.

30/05/2021

Região do Lago
ii/lunicipai /

bcrf Cro:: •' '■ •eb "rí-rra.

Uso

Apoio p uspOiPc, ' .o ern os moradores dos

particular;

de

veículo

: ca. -y
." lop s oõão na bronca com a
pcciru o pvceado
competição.

Parque das Águas ;

no iceal veriíiccnao e pedirei que seja

i mo!06d.a a terra para evitar a poeira nas
; residências e comércios próximos.
: i iestc rnõp.nd estive nc Bairro Primavera III e

_ .
31/05/2021

_ .

: YYoça: o : ESF es-á crítica pois a fila de
c-qcía 0. : íYcrds- . ieiUo está enorme. Peço

III

a s-( 'yy; : i: de sa.-ce que possa dar uma

Bairro Primavera

Uso

de

veículo

particular;

^

^ ..ccrqVo
. le.o

cyyY
posto de saúde pois
gente para ser atendida e a
escruvjra r.éo está supondo a demanda.

DESCRIÇÃO D.nn T un/U8 T "SPESAS DURANTE 0 MÊS:
Dois (02) Planos telefônico;
Reposição de medicamentos

p

- o Socorro;

Troca de cabo de veia do veíciiío:

Revisei a injeção eíetrônica dc : í: o.

Declaro para fins de atender o que cÃpce c- carágrato único do art. 6° da Lei Municipal n°,
1.285/2012 e alterações, que eu v usp-eas a;üisa arroladas foram realizadas em razão da

atividade inerente ao exercício üo rnandaio pariarnentar deste vereador, que ao final subscreve,
em caráter de exclusividade. ReosctuO uv-v: ern Lcaas as viagens utilizei meu veiculo particular.
Sendo que nas viagens com o veiculo pa: . c: iiar as despesas com gasolina e manutenção foram
pagas por mim, inclusive as despesas ce leiefcne fixo e móvel.

ir

Imaví:- a do LO;d,c:

-

7SS50-000

3:: D-' : (6ô) 3498-1734
., ;09 i i-

í.ÃI^ARA mUH
Pí-ln:
i#|i
S %«•* 9> ^

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

Primavera do Leste, 31 de maio de 2021.

LUiS PEREIRA COSTA
Vereador PDT

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

Primavera do Leste - MT í Tei,: (66) 3498-3590 ® (66) 3498-1734
www,prima ver3d0ieste.mtJeg.br

ÂMâRA MüNsCiPAL BE

PARECER DO CONTROLE INTERNO SOBRE O PAGAMENTO DE VERBAS

INDENIZATÓRI AS DO MÊS DE MAIO DE 2021

1 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 decorrência 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 rf 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 rf 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 Câmara 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:

Av» PsiímavsrBf 300= BairirG PrisTíavsra II . CEP 78850-000
Priniavsra úo Lssia ■- OFíT :
(08) 3498-3590 ^ (SS) 3403-82 8-:/

w
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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 r - 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 paragrafo unico do
art. 6°, sob pena de indeferimento."

Coino 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 aLei n" 1.285/2012

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

r 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 maio de 2021, identificou-se a seguinte
irregularidade grave, conforme abaixo:

1. o vereador Sérgio Rodrigues Gonçalves: no dia 25/05/2021 foi a capital

(Cuiabá) cumprir agenda de reuniões com o deputado Dilmar Dalbosco e com o diretor da
METAMAT e informou no relatório de justificativa da verba indenizatória que fez o uso de

veículo próprio, entretanto, a Controladoria cruzou os dados e percebeu que foi realizado a
atividade com veículo oficial da Câmara Municipal.
^
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Considerando que os relatórios não apresentam os valores gastos, o parâmetro
usado pela Controladoria são as atividades realizadas dividida pelo valor solicitado, a fim de
alcançar um valor médio por atividade descrito nos relatórios a ser descontado, conforme
demonstrado a seguir:

1. Vereador Sérgio Rodrigues Gonçalves: solicitou R$ 6.800,00 e realizou 21
atividades (6.800/21), o desconto do parlamentar deve ser R$ 323,81.
Enquanto que os demais requerimentos dos parlamentares atenderam as
disposições elencadas no parágrafo artigo 6° da Lei de Verba Indenizatória.
Ressalta-se que apenas os vereadores Adriano Carvalho, e Manoel Mazzutti Neto

não solicitaram a verba indenizatório no mês de maio de 2021. Enquanto que, os relatórios
dos demais parlamentares foram objetos de análise deste parecer.

3 CONCLUSÃO

Diante do exposto a Unidade de Controle Interno mostra-se, PARCIALMENTE

FAVORÁVEL ao pagamento das verbas indenizatórias (conforme o julgamento do processo
1004403-85.2018.8.11.0000 em 19/12/2019) aos vereadores que fizeram o requerimento no
mês de maio de 2021.

Vale ressaltar que com base nos relatórios apresentados para apreciação da
Controladoria, apenas o relatório do vereador Renato Cozanelli Júnior é possível comprovar
através de documentos fiscais que as despesas foram realmente realizadas em virtude de sua

atividade parlamentar, enquanto que dos demais parlamentares que solicitaram a VI não é
possível realizar tal constatação.

Considerando as análises realizadas, e com o objetivo de sanar as irregularidades
constatadas, a Controladoria RECOMENDA:

1 - que seja indenizado o valor de R$ 4.676,19 ao vereador Sérgio Rodrigues
Gonçalves.
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É o parecer da Unidade Central de Controle Interno da Câmara Municipal de
Primavera do Leste - MT,em 02 de junho de 2021.
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Woxiton Vilas Boas de Lima
Controlador Interno

Câmara Municipal de Primavera do Leste - MT
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