MATO GROSSO

GAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE
Data:

Nota de Empenho

08/04/2021

N° do empenho

151/21

Ordinário

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

Processo :

Município: Primavera do Leste

Órgão:

01

CAMARA MUNICIPAL

Unidade:

01.01

CAMARA MUNICIPAL

Funcional:

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 detalhamento das destinações de recursos

Código reduzido: 000028

Dotação inicial:

1.276.080,00

Empenhos anteriores:

Suplementações:

0,00

Valor do empenho :

Anulações:

0,00

Valor Anulado:

Total(A):

1.276.080,00

Total( B ):

1180

6.790,00
0,00

165.225,62

Saldo(A - B ):
Credor:

158.435,62

1.110.854,38

LUIS PEREIRA COSTA

Endereço: RUA CASTRO ALVES,007

Cidade: Primavera do Leste

C.P.F.:

902.186.801-63

Inscr.Est./ident.Prof.:

Banco:

104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

UF: MT

Agência: 3927-4

Fone:

Conta Corrente: 60508-5

Fax:

Especificação: 1

VERBA INDENIZATÓRIA PREVISTA NA LEI MUNICIPAL 1286/2012.REFERE-SE AS DESPESAS RELACIONADAS AO EXERCÍCIO DO MANDATO
PARLAMENTAR, VALOR CONFORME REQUERIMENTO DO VEREADOR 03/2021 E COMPROVADOS OS POR MEIO DO RELATÓRIO DE VERBA

Fonte de recursos :

Ordinário

Total gerai :

Fica empenhada a importância de 6.790,00 (seis mil setecentos e noventa reais)

Fundamento legal:

Modal. licitação :

Outras Modalidades/Não Aplicável

mero

Contrato;

Encarregado do serviço

Credor

MANOEL MAZZUTh"! NETO

JOSE LUIZ DOS SANTOS

PRESIDENTE

CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado
Responsável

6.790,00

MATO GROSSO

GAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE
Data:

Nota de Liquidação

08/04/2021

da Liquidação:

166/21

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

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:

151/21

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 INDENIZATÒRIA PREVISTA NA LEI MUNICIPAL 1285/2012,REFERE-SE AS DESPESAS RELACIONADAS AO EXERCÍCIO DO MANDATO
PARLAMENTAR, VALOR CONFORME REQUERIMENTO DO VEREADOR 03/2021 E COMPROVADOS OS POR MEIO DO RELATÓRIO DE 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:

Modal. licitação:

Data:

Outras Modalidades/Não Aplicável

Número:

Contrato:

/^ata:

/ Dat^:

/
Declaro para os devidos fins que esta liquidação foi processada de acordo com a legists 30"^

/

nté:/

/

/

/

-/

/

/
1—

/^

MANOEL MAZZUTTI NETO

/presidente

■> -

Data: ^08/04/2021

MATO GROSSO

GAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

Data:

Ordem de Pagamento

N. da Ordem

08/04/2021
220/21

Parcial
Processo:

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

N^AF/Ano;

Município; Primavera do Leste
Vencimento:

Órgão:

01

- CAMARA MUNICIPAL

Unidade:

01.01

- CAMARA MUNICIPAL

Funcional:

01,031,0063

- DESP. RELATIVA AOS PROGRAMAS DE DURACAO CONTINUA

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

151

Valor do empenho:
Valor anulado :

Valor da ordem :

0,00

Total (A):

Credor:

Pagamentos anteriores:

6.790,00

1180

0,00
5,000,00

Valor Anulado:

6,790.00

12/04/2021

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.:

902.186.801-63

Inscr.Est./ldent.Prof.:

Banco:

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3927-4

ÜF: MT

Conta Corrente: 60508-5

Especificação:

PREVISTA NA LEI MUNICIPAL 1285/2012,REFERE-SE AS DESPESAS RELACIONADAS AO EXERCiCIO DO MANDATO

PARLAMENTAR, VALOR CONFORME REQUERIMENTO DO VEREADOR 03/2021 E COMPROVADOS OS POR MEIO DO RELATÓRIO DE VERBA

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral:

5,000.00

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

Contabilização : Esta O.P, foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/04/2021.

NCEL MAZZU
PRESfIDENTE
Descontos:

Total de descontos:

0,00

Líquido a pagar:

5.000,00

Recursos:
Conta Banco

60135 CAIXA ECONÔMICA-C/C 60,017-0 - 0600170

Núm.Docto.
121352

Ordem de pagamento : Em 12/04/2021 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 12/04/2021 recebi(emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Valor

5,000,00

13/04/2021

ln_t-emeT—Bank.i_Ng

CAIXA

CAIXA
TEV Enviada
Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:

3927 / 006 / 00060017-0

Conta destino:

3927 / 013 / 00060508-5

Nome destinatário:

LUIS PEREIRA COSTA

Quantidade de vezes:

Valor:

R$ 5.000,00

Data de débito:

12/04/2021

Data/hora da operação:

12/04/2021 13:52:48

Código da operação:

121352

Chave de segurança: \/00J9SUX9Y1139S9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_transferencia_enviada.processa

1/1

CÂMARA MUNICIPAL DE

PRIMAVERA DO LESTE
REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATORIA
Mensal; MARCO/2021

1 - N° DO REQUERIMENTO: 03/2021

excelentíssimos senhores,
Manoel Mazzutti Neto, Presidente da Câmara Municipal e Renato Cozanelli Júnior, 1° Secretário da Câmara Municipal

Solicito a concessão do valor de R$ 6.790,00 (seis mil e Setecentos noventa reais), a título de Verba
Indenizatória, destinada exclusivamente ao ressarcimento das despesas relacionadas ao exercício do mandato
parlamentar desse vereador que ao final subscreve.
2-IDENTIFICAÇÕES DO REQUERENTE
NOME DO PARLAMENTAR:

LUIS PEREIRA COSTA

PARTIDO POLÍTICO

PDT

CÉDULA DE IDENTIDADE

125.122/49 SSPMT

CPF

902.186.801-63

ê 3-roENTIFICAÇOES DOS RESPONSÁVEIS -•
MESA DIRETORA BIÊNIO 2021 á 2022
Manoel Mazzutti Neto
Presideiite da Câmara

Valdecir Alventino da Silva

Renato Cozanelli Júnior

Vanessa Amul de Meto

1" Secretário

2° Secretário

Vice-Presidente

4- JUSTIFICATIVAS DA SOLICITACAO

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 prazo previsto no

5. DADOS PREENCHIDOS PELA CONTABILIDADE E CONTROLADORIA
CONTABILIDADE

Dotação Orçamentária

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

Existe suficiência de recursos financeiros

(

)sim

(

Houve prestação de contas do mês anterior

í

) Sim

f

) Não

) Sim (

) Não

Existe saldo remanescente a ser devolvido nos

lermos do parágrafo único do art. 3" da Lei
Municipal n®

-) Não
't-Í

CONTROLADORIA

(

Primeiro Requerimento solicitado pelo Parlamentar (

Houve a devolução com a prestação de

.

)

) Sim (

Não

contas ao final do trimestre

/2011.

•IL"

Lei Municipal n° 1.285/2012 de Olde fevereiro de 2012 e suas alterações.

Primavera do Leste, 05 de abril de 2021.g
g
S:
'Já

rs PEREIRAXOS

Vereador- PDT

Av. Primavera, 300. Bairro Primavera II . CEP 78850-000
Primavera do Leste - MT|Te!.: (66) 3498-3590•(66) 3498-1734
www.primaveradoleste.mt.leg.br

CÂMARA MUNICIPAL DE

PRIMAVERA DO LESTE

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA

Recebi o Requerimento N°(9^ ^ / do Sr.(a)
DEFERIMOS o pagamento nos moldes da Lei 1.462
de 09 de Julho de 2014, que dá nova redação ao
artigo r e ao artigo 7° da Lei Municipal 1.285 de 01
de fevereiro de 2012, conforme decisão judicial
(Agravo

de

Instrumento

Processo

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.

n°1004403-

85.2018.8.11.0000), e encaminho ao Departamento
Contábil para providências.

Primavera do Leste,.

Prim/vera co Les(tp.QA /f) l líoTÍÍ.

72021.

MANOEL MAZZUTTI NETO
Presidente da Câmara

residente dá Camara

RENATO COZANELLI JÚNIOR

1° Secretário

k

It:

LLTJ
tario

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

Primavera do Leste - MT|TeL:(66) 3498-3590 •(66) 3498-1734
www.primaveradoleste.mt.leg.br

CÂMARA MUNICIPAL DE

PRimVERA DO LESTE

RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA MENSAL

VERBA INDENIZATÓRIA
MÊS DE MARÇO DE 2021

f/^VCRA OC
PRh'
PROTOCO!
:0!.0 rt

fc m,'0^ Ji-M

:aí'^3l
\2uB
FUNCION.^.riO

vereador; luis pereira costa

VERBA INDENIZATÓRIA: 6.790,00

Este relatório tem por objetivo justificar a verba indenizatória recebida no mês de MARÇO 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 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:
DIA

DESCRIÇÃO DAS

ASSUNTO

LOCAL

DESPESAS

02/03/2021

Jardim Ríva

Recebi uma denúncia de que existe uma

Uso de veículo particular

casa na Rua São Caetano no Bairro Jardim

/abastecimento.

Riva, em que a prefeitura pegou para
amortizar em uma dívida. O problema é que
a casa está abandonada e até o momento a

prefeitura não se posicionou sobre o que
será feito.

No final da rua do Bairro Jardim
Universitário ao lado de um condomínio

Uso

de

veículo

particular/

fechado, os moradores têm reclamado do

mau cheiro porque toda vez que chove a
água escorre junto ao esgoto e fica
Bairro Jardim
03/03/2021

Universitário

intransitável, sem falar o odor. Todo esse
esgoto está indo direto para a natureza, sem
ser feito o tratamento necessário. Solicitarei

a empresa Águas de Primavera e a
Secretaria de Obras para que tomem as
04/03/2021

Bairros São
Cristóvão e

Vertente das

Águas

providências devidas.
Novamente peço os

redutores

de

velocidade na Avenida São Sebastião com a

Uso

de

particular./

Avenida Florianópolis próximo dos bairros

São Cristóvão e Vertente das Águas.
Tenho indicação e ofícios solicitando quebra
molas, pois vários veículos passam em alta

Av. Primavera, 300. Bairro Primavera II . CEP 78850-000
Primavera do Leste - MT|Te!.: (66) 3498-3590 •(66) 3498-1734
www.primaveradoleste.mt.leg.br

veiculo

CAMARA MUNICIPAL DE

PRIMAVERA DO LESTE

velocidade ejá aconteceu acidentes na
Avenida.

MT-130/
Perímetro Urbano

Muitas reclamações eu tenho recebido dos Uso
de
Veículo
moradores de nossa cidade em relação ao Particular/ Material de
trecho da MT-130 perímetro urbano. A expediente;
situação dos buracos está horrível. A cada
dia mais buracos e com tamanhos enormes.

Ontem

dois veículos tiveram

que ser

quinchados.

Recebi uma reclamação de profissionais da
saúde de que está faltando luvas para
desenvolver
Centro / Pista de
caminhada

04/03/2021

Vale Verde e

região

trabalhos.

Foi

dito

de

veículo

particular/

aos

profissionais, segundo a informação que
tive, de que é preciso economizar luvas.
Estou solicitando informações a secretaria
de saúde sobre a compra de luvas.
Os

Assentamento

os

Uso

Buracos

das

ruas

de

acesso

aos

assentamentos da região do Vale Verde
continuam abertos e cada vez está pior para
transitar.

Novamente

estou

Uso

de

veículo

particular/

solicitando

apoio da Secretaria de Obras para o tapa
buracos.

ORAS / Primavera
04/03/2021

de
Estive visitando hoje o Centro de Referência Uso
particular/
de Assistência Social (CRAS) Ivone Agnes e
quero parabenizar a todos os profissionais
que
trabalham
neste
CRAS
pelo
atendimento. Sabemos que por causa da
pandemia os atendimentos aumentaram,
mas

mesmo

funcionários

diante

têm

da

dificuldade

atendimento

os

nossa

população.
Atenção Energisa !!!!

04/03/2021

Jardim Progresso

Uso

de

Tem poste quase caindo em cima de uma particular/
Combustível;
casa no bairro Jd. Progresso.
O poste está preso apenas pelos ferros após
um

motorista

de

uma

veículo

caminhonete

desgovernada bater.

Av. Primavera, 300. Bairro Primavera II . CEP 78850-000
Primavera do Leste - MT|Te!.: (66) 3498-3590 •(66) 3498-1734
www.primaveradoleste.mt.leg.br

veículo

CÂMARA MUNICIPAL DE
m.fi.

PRIMAVERA DO LESTE

04/03/2021

Bairro Padre
Onesto Costa

de
Fui chamado hoje a noite no PSF do bairro Uso
particular/
Padre Onesto Costa, por uma moradora.
A reclamação dele é que o lixo hospitalar

veículo

está sendo deixado do lado de fora e com

isso os cachorros acabam rasgando as
sacolas.
As ruas de nossa cidade estão às escuras

05/03/2021

Uso

de

veículo

devido há vários postes estarem com as particular/ Refeição;
lâmpadas queimadas.
Bairros da cidade '
Já avisei a secretaria de obras, porém nada
foi feito.

Estive na noite de quinta feira verificando.

05/03/2021

Bairro Poncho
Verde

Estive visitando a unidade Covid-19 na UPA.

Uso

Verifiquei
condições
dos
pacientes
internados e daqueles que aguardam
transferência para leitos de UTI. Todos os
atendimentos estão sendo acompanhados
pela secretaria de saúde do município e do

particular;

de

veiculo

estado.

Centro / Rádio
06/03/2021

Cultura

Fui convidado para participar de uma
entrevista na Rádio Cultura com o jornalista
Hebert Viana para falar sobre o meu
trabalho como legislador. Gostaria de

Uso

de

veiculo

particular;

agradecer o espaço de informação e ^
interação.
de
Com essa situação do avanço da infecção Uso
particular;
pelo Coronavírus, o executivo tem limitado o

veiculo

horário de funcionamento do comércio,
06/03/2021

Centro

porém alguns empresários me chamaram na
região central questionando o novo horário,
já que tem empresas que não estão
cumprindo no final de semana e diante da
situação é preciso que haja fiscalização.
As péssimas condições da estrada de acesso

06/03/2021

Região dos
assentamentos

ao Vale Verde e região causam prejuízos
para quem utiliza a estrada. A situação já foi
mostrada várias vezes por mim, e já solicitei

Uso

de

particular;

apoio da secretaria de obras.

Av. Primavera, 300. Bairro Primavera II , CEP 78850-000
Primavera do Leste - MT|Tel.: (66) 3498-3590•(66) 3498-1734
www.primaveradoleste.mt.leg.br

veiculo

CÂMARA MUNICIPAL DE

PRIMAVERA DO LESTE

07/03/2021

Estrada nova que
liga os bairros

de
Durante a chuva de hoje estive na estrada Uso
nova que liga o bairro Tuiuu a região do : particular;
Primavera III e nas imagens que gravei fica
nítido a quantidade da água empossa. A

Tuiuu ao Buritis e

obra foi mau feita e não tem escoamento.

Primavera III

Essa situação causa perigo aos motoristas e

veículo

motociclistas durante as chuvas. Mais uma

situação que cobrarei do executivo.

Fui chamado por moradores do bairro
Tuiuiú, devido a chuva forte de hoje e a
07/03/2021

Bairro Tuiuu

Uso

de

veículo

particular;

água invadiu residências na rua Arapongas.
A situação é bem difícil e triste para os
moradores. A prefeitura precisa realizar
obras para o escoamento da água.

07/03/2021

Bairro Feliz Natal

Mais um problema registrado durante as

Uso

fortes chuvas. Estive no bairro Feliz Natal a

particular;

09/03/2021

Centro / Prefeitura

Municipal

Bairro Centro
Leste

veículo

água tem entrado para dentro de uma
residência

09/03/2021

de

e

uma

valeta

foi

aberta.

A

situação causa transtorno aos motoristas e
para quem mora nas proximidades.
de
Estive na Prefeitura para protocolar um Uso
particular
documento e conversar pessoalmente com a
Combustível:
administração, para requerer ao Comitê de
Enfrentamento do CovÍd-19, para que
mantenha as igrejas (todas as religiões)
como serviço essencial.
de
Fiz indicação no ano passado e agora a Uso
particular/
secretaria de obras iniciou o trabalho e i

veículo

/

veículo

construção da rotatória da Avenida
Florianópolis com a São Sebastião. Com a
rotatória ficará melhor o fluxo do trânsito.

09/03/2021

09/03/2021

Bairro São
Cristóvão

Assentamentos

Estive na região do São Cristóvão com o

Uso

Poncho Verde, os moradores reclamam do

particular;

de

veiculo

mato alto nos terrenos baldios. É preciso um
mutirão de limpeza nestes terrenos baldios .
A prefeitura de Primavera do Leste através

Uso

da Secretaria de Obras está fazendo um

particular;

de

Av. Primavera, 300. Bairro Primavera II . CEP 78850-000
Primavera do Leste - MT 1 Tel.: (66) 3498-3590 •(66) 3498-1734
www.primaveradoleste.mt.leg.br

veículo

CÂMARA MUNICIPAL DE

PRIMAVERA DO LESTE

trabalho paliativo na estrada de acesso ao
Vale Verde e região para possibilitar o
tráfego
dos
veículos.
Eu
estou
acompanhando o trabalho.
de
Na tarde de hoje, na sede do Legislativo Uso
particular;
Municipal foi realizada mais uma rodada de

reunião com a equipe técnica da empresa

Águas de Primavera do grupo Aegea,
representante
do
Ministério
Público,
Promotor Adriano Roberto, prefeito Leo
Bortolin, presidente da Câmara, Manoel
Mazzutti,
vereadores
e
secretários
municipais.

A reunião tratou do Termo de Ajustamento
09/03/2021

Bairro Primavera

de Conduta (TAC) firmado entre Ministério
Público de Mato Grosso (MPE), a

concessionária Águas de Primavera e o
Município de

Primavera

do

Leste. Os

Vereadores encaminharam ofício no mês de
fevereiro

ao

Prefeito

solicitando

recomendações e apontamentos que devem
ser feitos com a empresa através do TAC.
Os vereadores foram incisivos no sentido de

que há necessidade emergencial de
cumprimento das obrigações da empresa no
contrato de concessão.

Fui chamado pela comunidade do Bairro Uso
11/03/2021

Bairro Tuiuu

de

Tuiuu para verificar a situação de som alto. particular/ Exames e
Estou acompanhando as equipes de medicamentos;
fiscalização da prefeitura, e se tem o decreto

para ser cumprido é preciso então respeitar
a lei.

11/03/2021

I Bairro Cristo Rei

veículo

Estive em uma ação com moradores do Uso

Bairro Cristo Rei realizando um plantio de

de

particular;
P^***

mudas de árvores em uma área verde.

A ação tem como objetivo preservar a área
verde. Os moradores solicitam que as
pessoas não joguem lixo no local.
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Estive na Avenida Pupunha, estrada de
acesso ao Primavera III e Buritis e a situação
está complicada, pois para todos os lados só

tem buracos. Para quem passa pela região
tem que ter cuidado redobrado, porque
pode ter problemas no veículo ou até

mesmo sofrer um acidente.

12/03/2021

Estrada de
acesso ao Bairros

Tuluu e Primavera

A estrada recém inaugurada entre os bairros

Uso

Tuiuu e Primavera III está com

particular/
Combustível;

muito

buracos e depredação.
Outro problema é que no Bairro Tuiuu a
galeria de água feita não está sendo
suficiente para a vazão da água. Estou
solicitando as manutenções ao executivo

de

por meio de indicação.

13/03/2021

Bairros Guterres,
Jardim Riva, Novo
Horizonte e Sào
Cristóvão

Estive nos Bairros Guterres, Jardim Riva,

Uso

Novo Horizonte e São Cristóvão mostrando
a situação das Ruas escuras.

particular;

de

veículo

A comunidade pede que troque as
lâmpadas queimadas porque está muito
perigoso andar pelos bairros a noite. Estou
enviando a solicitação a secretaria de obras.
A comunidade está na bronca. Os buracos

Bairro Jardim
13/03/2021

Progresso e
região

Uso

de

veículo

estão cada vez maior. A situação da Rua particular;
Tupã com Rua Lajes, está horrível. Estive no
local e encaminharei a demanda a secretaria

de obras.

13/03/2021

Região centrai e
centro leste

Para fazer exercícios físicos, tem que usar Uso
de
veículo
máscara e para trabalhar tem que tomar os particular/ Refeições;
cuidados necessários, porém esse cuidado
não está sendo tomado por todos. Estou
recebendo muitas reclamações de violação

da lei de forma clandestina.
14/03/2021

Vários pontos da
cidade

Percorri vários pontos da cidade que tem Uso
de
esgoto escorrendo. Recebi reclamações da particular;

população de Primavera e o odor do esgoto
é horrível. Outro problema é que em alquns
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pontos corre para os rios do município.
Estou apontando os locais para informar a
secretaria de meio ambiente.

Sugeri

ao

executivo

a

separação

de

atendimento Covid-19 dos demais na UPA.
Bairro Primavera

Uso

de

veículo

particular;

Também questiono sobre a contratação de
empresa terceirizada para atendimento no
Terceiro Milênio.
de
Hoje visitei o Centro de Evangelização Uso
particular;
Pastoral 3° Milênio que está funcionando
como um hospital de atendimento para

veículo

pacientes em estado leve e moderado de
Covid 19.

Bairro Primavera
lil

A estrutura dispõe de profissionais de
saúde, além de fisioterapia, assistente social,
farmacêutico, nutricionistas, entre outros.
São pacientes de Primavera do Leste,
também das fazendas. Quero aqui
parabenizar a todos estes profissionais de
saúde que estão a frente atendendo com
cuidado e dedicação de cada paciente.
Estamos nesta luta Juntos e vamos todos
com fé em Deus vencer!

19/03/2021

Bairro São José

Os moradores da Rua B no bairro São José

Uso

enviaram reclamação sobre a falta de
lâmpadas.

particular;

No

Buritis a

secretária

de

veículo

de obras fez a

substituição em uma rua que já tinha feito o

pedido aqui na minha página. É preciso de
um cronograma de trabalho para atender
todas as demandas.

Bairro Primavera
19/03/2021

Estou recebendo muitas reclamações de

Uso

buracos nas ruas de nossa cidade.

particular/

de

A comunidade da Rua Lages não agüenta Medicamentos
Exames;
mais a situação. Estou solicitando por meio
de indicação uma operação tapa buracos
porque as reclamações da comunidade não
param.
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Novamente solicito apoio dos fiscais e das
prefeituras sendo Primavera do Leste e
Poxoreu para fiscalizar as festas clandestinas
que estão ocorrendo nos assentamentos.

Quando chega final de semana a situação
piora.

Recebi reclamações de comerciantes que

Uso

estavam com seus comércios fechado em

particular;

de

veículo

cumprimento ao decreto, porém outros não.
21/03/2021

Região central

Como exemplo é o comércio de bares e
restaurantes nos finais de semana. A maioria

tem respeitado mais tem alguns que ainda
estão violando o decreto.

23/03/2021

Bairro Feliz Natal

Estive no Bairro Feliz Natal a comunidade

Uso

está na bronca. No final da Rua Ângelo

particular/

de

veículo

Ravanello a situação está complicada Combustível;
porque os buracos estão enormes e outra
situação é que quando chove à água tem
empossado na frente das residências.
Percorri a região dos assentamenros e as

Uso

estradas estão com muito buracos. Está bem

particular;

de

veículo

perigoso transitar. É preciso que coloque
23/01/2021

23/03/2021

23/03/2021

Assentamentos

Região Central

Região Central

cascalho

nas estradas. Estou

novamente

solicitando as prefeituras de Primavera e
Poxoréu uma parceria de trabalho para
ajudar essas comunidades.
de
Estou na região central em apoio aos Uso
particular;
comerciantes pois sou contra fechar o
comércio, sou contra feriado prolongado
sugerido pelo governo do estado. Acredito

veículo

que podemos buscar outras alternativas.
Estou participando neste final de tarde da
Manifestação a favor do comércio de

veículo

Uso

de

particular;

Primavera do Leste.
24/03/2021

Bairro Primavera
111

^ Estive na

Avenida dos Trabalhadores,

sentido o bairro Primavera III, a pedido da
comunidade e situação está bem difícil, pois

Uso

de

particular;
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a ciclovia já está com muitas rachaduras,
mas o pior é um buraco que abriu bem no
quebra molas e a cada dia está maior.
Conheci um cidadão que me fez o relato
que sofreu um acidente no buraco.

Atenção População!!!
Não perca o prazo para solicitar a isenção
do IPTU! E para quem não pagou ano
passado pode vim até a prefeitura para

Uso

de

particular;

solicitar a exclusão da dívida.

Os prazos vão até o dia 29 de março.
Quem pode isentar o IPTU e suas dívidas?
Prefeitura

Municipal / Centro

-Quem recebe até dois salários mínimos;
-Que tenha um imóvel até 125 metros

quadrados;
-Que tenha mais de 65 anos;

- Que seja portador de algum tipo de
necessidade especial;
Procure a prefeitura Municipal das 7h às 11 h
e faça seu requerimento!
Solicitação Atendida!!!
O povo reclamou e eu estive lá e mostrei a

Uso

de

Particular;

situação do final da rua Ângelo Ravanelo,
24/03 2021

Bairro Feliz Natal

que da acesso a região dos assentamentos.
Eram muito buracos e por causa da chuva a
rua ficou perigosa para os motoristas, mas
hoje a secretaria de obras tampou os
buracos.

24/03/2021

Centro

Estive verificando as obras da Avenida Porto

Uso

Alegre e continuam cortando as árvores.
Segundo informações da prefeitura as
árvores estão sendo levadas para serem
plantadas em outros locais.
Quero dizer que fui contra desde o início

particular;

em

de

cortar todas as árvores e continuo

defendendo que o valor pago nesta obra é
muito alto.
27/03/2021

Próximo ao lixão

Mais uma vez um qrupo de pessoas estão

Uso

de
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agendando festa com aglomeração em um particular;
espaço que fica próximo ao lixão da cidade.
Estive

no local e cobro

mais uma vez

fiscalização.
Estive com o vereador de Poxoréu Leònidas

e quero dizer que nós, estamos apoiando a
Paula que é candidata a líder comunitária do
28 03/2021

Uso

de

particular
combustível;

veículo

/

Assentamento Alminhas!
Poxoreu

A Paula tem a parceria do prefeito de
Poxoréu também do vereador Kinha Juríti, o

meu apoio e de tantas outras pessoas que
conhece o trabalho sério que ela realiza.
Mais um final de semana que houve

aglomeração em Primavera do Leste.
Atenção
Governador, Secretário
Segurança do Estado, e todas
autoridades envolvida

na

com

a

Uso

de

particular;

de
as

ordem

pública, é preciso ser mais severos com os
decretos, pois mesmo que não pode
28/03/2021

Terrenos baldio

consumir bebida alcoólica nos locais de

próximo ao lixão

venda, as pessoas têm comprado e estão se
reunindo em festas clandestinas.

Aqui em Primavera do Leste existe um local
conhecido como Lixão, que várias pessoas
se reúnem nos finais de semana para
consumir

bebidas

alcoólicas,

realizando

assim as festas clandestinas.

É preciso ordem, segurança e punição!

Bairro Centro
28/03/2021

Leste

de
Decreto do governo estado bem injusto, Uso
particular;
enquanto a maioria dos comércios fechados,
recebo denúncias de que uma distribuidora
de bebidas entregam bebidas pela grade e

muitos consomem no canteiro central. Falta

29/03/2021

Bairro
Castelândia / TV
Band

fiscalização.
de
Fui convidado para participar da entrevista Uso
particular;
ao Programa Em Destaque TV Band!

Agradeço ao Eduardo pela oportunidade de
falar do meu trabalho.
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30/03/2021

Bairro Pioneiro

Estive a pedido da comunidade no Bairro
Pioneiro, pois a Rua Flor de Liz está com
muito buracos! Os moradores relataram que
uma criança caiu de bicicleta em um dos

Uso

de

veículo

particular;

buracos.

É preciso fazer o recapeamento urgente.
30/03/2021

Bairro
Casteiândia

Bairro Poncho
31/03/2021

Verde

31/03/2021

Bairro São
Cristóvão

Nesta manhã estive com o Frei Anselmo da

Uso

Paróquia São Francisco de Assis, para falar
sobre a Programação da Semana Santa em
relação ao decreto do governo.

particular;

de

Estive nesta manhã na Unidade de Pronto

Uso

de

veículo

veículo

Atendimento verificando os atendimentos/ Particular;

Hoje está com os atendimentos normais./
Recebi reclamações da população em
relação as pessoas que tem sintomas de
covid-19, pois os exames de sangue não

Uso

de

veículo

particular;

'
■ estão sendo realizados de imediato. Diante

da situação irei solicitar que o laboratório
funcione também nos finais de semana.

31/03/2021

MT-130

de
Estou acompanhando algumas reclamações Uso
em relação a alguns trechos da MT-130 de particular;
Primavera do Leste a Paranatinga que não
estão duplicados, como no ponto em que

veículo

ocorreu o acidente ontem.. Estou verificando

in loco alguns
duplicação.

locais

para

indicar

a

DESCRIÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DURANTE 0 MÊS:
Dois (02) Plano telefônico;
Reposição de medicamentos para Primeiro Socorro;
Manutenção Veícuio (placa do painel/ jogo de cabo de velas / jogo de velas/ manutenção e,
instalação do veiculo/ instalação elétrica);
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.
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Sendo que nas viagens com o veículo particular as despesas 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 MARÇO de 2021, para não incorrer ao que dispõe o art. 7°, última parte, da
citada Lei Municipal.

Primavera do Leste, 05 de abril de 2021.

LUIS PEREIRA C^TA
Vereador PDT
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PARECER DO CONTROLE INTERNO SOBRE O PAGAMENTO DE VERBAS
INDENIZATÓRIAS DO MÊS DE MARÇO 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
"prestara 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

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 requcrimento-padrão apresentado ao Protocolo Geral

da Câmara Municipal até o dia 05 (cinco) de cada mês, dirigida ao
Piesidente e ao I" 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:
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a) descrição das despesas decorrenles 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
formaiá 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 março de 2021, identificou-se as seguintes
irregularidades graves abaixo:

1. Vereador Iltemar Ferreira de Queiroz (Temazin): no dia 05/03/2021 foi ao
assentamento Novo Poxoréo 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.
2. Vereadora Karla Jackeline da Silva Souza: protocolou o requerimento e
■ ■

•
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relatório de justificativa no dia 31/03/2021 e informou uma atividade que fez no dia do
protocolo, que era no Sindicato Rural, entretanto não a realizou (informou atividade futura/à
realizai-).

3. Vereadora Vanessa Amui de Melo: esteve em viagem na cidade de Cuiabá no
dia 25/03/2021 para participar de audiência e informou no relatório de justificativa de verba
indenizatória que usou veículo próprio, mas por meio de cruzamento de dados constatou-se

que foi usado veículo oficial da Câmara Municipal.

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
abaixo:

1. Vereador lltemar Ferreira de Queiroz (Temazin): solicitou R$ 6.800,00^
realizou 27 atividades (6.800/27), o desconto do parlamentar deve ser R$ 251,85.
2. Vereadora Karla Jackeline da Silva Souza: solicitou R$ 6.800,00 e realizou 13
atividades (6.800/13), o desconto do parlamentar deve ser R$ 523,07.
3. 3. Vereadora Vanessa Amui de Melo: solicitou R$ 6.800,00 e--realizou 12

atividades (6.800/12), o desconto do parlamentar deve ser RS 566,66.
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 março 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 março de 2021.
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Vale ressaltai 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:
j

1 - que seja indenizado os valores de R$ 4.748,15, R$ 4.476,93, R$ 4.433,34
aos vereadores Iltemar Ferreira de Queiroz, Karla Jackeline da Silva Souza, Vanessa Amui
de Melo, respectivamente.

E o parecer da Unidade Central de Controle Interno da Câmara Municipal de
Primavera do Leste - MT,em 07 de abril de 2021.

Woxiton Vilas Boas de Lima
Controlador Interno

Câmara Municipal de Primavera do Leste - MT
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