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Realizada aos 17 (dezessete) dias do mês de abril do ano de 2015, às 19:30h (dezenove horas e trinta minutos),
no plenário das deliberações “Adamastor Batista de Miranda”, no município de Castanheira, Estado de Mato
Grosso. Sob a presidência do Senhor Amilcar Pereira Rios foram abertos os trabalhos com o agradecimento da
presença de todos,  e em seguida convidou o Vereador Aloísio Vidal  Silva Dias para fazer a oração inicial.
Iniciando o Expediente, o Presidente convocou o 1º Secretário Vereador Lourival Alves da Rocha para fazer a
leitura do Edital de Convocação n.º 08/2015, contendo a seguinte pauta: leitura da Ata da Sessão anterior, que
depois de lida foi submetida a apreciação do Plenário e foi aprovada por todos. Leitura do Projeto de Lei n.º
14/2015 e leitura da Indicação n.º 10/2015. Encerrado o expediente o Segundo Secretário, Vereador Lauro Ramos
observou a presença de todos os vereadores. Iniciando a Ordem do Dia, o Presidente colocou em discussão a
Indicação n.º 10/2015, de autoria do Vereador Lourival Alves da Rocha e outros que indicam a Chefe do Poder
Executivo Municipal a necessidade de divulgação no site da Prefeitura os valores repassados do FETHAB para o
Município e seus respectivos destinos. Com a palavra o Vereador autor disse que muitas pessoas não sabem para
que são destinados os recursos do FETHAB, então esta indicação é mais para título de informação, para que
fique a disposição na página do portal da Prefeitura trazendo assim informação da destinação destes recursos à
população. Disse o Vereador que muitas pessoas que ainda não tem o conhecimento pensam que estes recursos
serão divididos também entre a educação e saúde, sendo que na verdade são destinados a custear despesas
com serviços de obras e habitação. A Indicação não sofreu mais nenhuma discussão e foi aprovada por
unanimidade  de  votos.  Não  havendo  mais  matérias  a  serem  deliberadas  pelo  plenário  passaram-se  as
Explicações Pessoais.  Usou da palavra o Vereador Nildomar Gusmão de Sousa para registrar  que estará
apresentando na próxima sessão um requerimento solicitando toda documentação dos condutores de veículos
da  Prefeitura,  principalmente  da  Educação,  pois  estamos  sendo  cobrados  por  pais  de  alunos  que  vem
acontecendo algumas coisas. Lembrou o Vereador que também não adianta o motorista ter a habilitação, se
nunca praticou uma direção defensiva e, a Prefeitura jamais poderá colocar uma pessoa para transportar vidas,
ai seria muita irresponsabilidade, pois é a mesma coisa colocar uma arma na mão de cidadão que tem porte de
armas, mas nunca deu um tiro. Disse ainda o Vereador que recebeu também várias ligações hoje, principalmente
dos laticínios a respeito da ponte que tem após o Rio Vermelho, que cedeu uma das travessas e, é preciso que
conserte o mais rápido possível. O Vereador falou também do problema da Linha 2 que vem se arrastando por
60 dias sem soluções. E não havendo mais nenhum vereador a fazer o uso da palavra o presidente declarou
encerrada esta sessão e, convidou a todos para a próxima que será realizada no dia 24/04/2015. Esta ata foi
digitada em duas vias de igual teor e forma, para uso interno e externo desta Casa de Leis, que depois de lida e
aprovada segue assinada por todos. Castanheira – MT, em 17 de abril de 2015.
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