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Realizada aos 26 (vinte e seis) dias do mês de outubro do ano de 2020, às 19:00h (dezenove horas), no Plenário
das Deliberações “Adamastor Batista de Miranda”, localizado na Sede do Poder Legislativo do Município de
Castanheira, Estado de Mato Grosso; sob a presidência do Senhor Lourival Alves da Rocha foram abertos os
trabalhos com o agradecimento da presença de todos e, em seguida convidou a Vereadora Merciane Dias da
Costa   para  fazer  a  oração inicial.  Iniciando o  Expediente,  o  Presidente  convocou o  Primeiro  Secretário
Vereador Nildomar Gusmão de Sousa para fazer a leitura do Edital de Convocação nº 26/2020, contendo a
seguinte pauta: Leitura da Ata da Sessão anterior, que depois de lida foi submetida à apreciação do Plenário e foi
acatada por todos.  Leitura das Indicações nº  61 e 62/2020 e leitura dos Requerimentos nº  09 e 10/2020.
Encerrado o Expediente a Segunda Secretária, Vereadora Lurdes Rodrigues Vaz Servino, efetuou a chamada
observando a presença de todos os vereadores. Iniciando a Ordem do Dia, o Presidente colocou em discussão
o Requerimento nº 09/2020, de autoria do Vereador João Carlos Maria que requer ao Exmo. Senhor Gerente Geral
da Agência do Banco do Bradesco S.A de Juína, a necessidade de disponibilizar outro caixa eletrônico e mais um
funcionário para melhor atender os aposentados e pensionistas no Posto Avançado de Atendimento do Bradesco em
Castanheira – MT. Com a palavra o Vereador autor disse que esteve nestes dias observando o atendimento deste
Posto de Atendimento do Bradesco, que por sinal tem até um funcionário que tem boa vontade e atende bem
mas, percebeu que a demanda é grande e, somente este funcionário não consegue atender a todos sozinho.
Segundo o Vereador outra situação que acontece é que muitos aposentados vêm do sítio para receber sua
aposentadoria, mas quando vai ao caixa não tem dinheiro suficiente abastecido no caixa eletrônico para fazer o
saque. Finalizando o Vereador cobra a instalação de mais um caixa eletrônico com o devido atendimento e
suporte ao usuário que há muito tempo vêm sofrendo com está situação. O Requerimento não sofreu mais
nenhuma discussão e foi aprovado por unanimidade de votos. Em seguida foi colocado em discussão o
Requerimento de nº 10/2020, de autoria do Vereador Nildomar Gusmão de Sousa que requer a Chefe do Poder
Executivo Municipal, informações referentes os recursos financeiros recebidos da decisão judicial contra o ex-prefeito
Dr. Jorge Arcos. Com a palavra o Vereador autor disse que foi cobrado pela população a respeito destes recursos,
sobre quando foi pago; de que forma e o valor exato destes recursos. Como já foi sentenciado e o Dr. Jorge vai
ter que devolver esse dinheiro ao Município,  nada mais justo que a população fique sabendo do valor exato e
onde será aplicado esses recursos. O Requerimento não sofreu mais nenhuma discussão e foi aprovado por
unanimidade de votos. Na sequência foi colocada a Indicação nº 61/2020, de autoria também do Vereador
Nildomar Gusmão de Sousa que indica a Chefe do Poder Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria Municipal
de Esportes, a necessidade de ampliar e reformar a Quadra de Esporte Municipal Francisco de Agostinho. Com a
palavra o Vereador autor disse que não existe outra fonte de lazer em nosso município tanto para o jovem, o
idoso ou feminino a não ser o esporte, então precisamos melhorar as condições para estas pessoas que de uma
forma ou de outra estão também cuidando da saúde. O Vereador disse que na época o ex-gestor Jorge teve a
ideia visionária de construir um estádio em nosso município e foi chamado de louco, mas de lá para cá as
reformas oriundas que aconteceram nesta quadra lamentavelmente foi só para desvio de recursos, mas não
trouxe  melhoras  significativas  aos  desportistas.  Segundo  o  Vereador  hoje  este  ginásio  já  mais  comportar  os
grandes jogos e campeonatos que ali são disputados, sendo necessário pensar com mais realeza, assim como
pensou o ex-gestor Jorge naquela época. Disse ainda o Vereador disse que esteve conversando com engenheiros
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e, essa ampliação não custa o que algumas pessoas dizem que custa. O Vereador acredita que seria necessário
ampliar  e  construir  a  quadra em tamanho oficial  para poder  novamente receber  grandes jogos e  a  população
com mais conforto, já que faz mais de dez anos que jogos escolares e jogos estaduais são realizados em nosso
município por não termos uma estrutura adequada A Indicação não sofreu mais nenhuma discussão e foi
aprovada por unanimidade de votos. E, por último foi colocada em discussão a Indicação nº 62/2020, de
autoria da Vereadora Lurdes Rodrigues Vaz Servino que indica a Chefe do Poder Executivo Municipal, juntamente
com a Secretaria Municipal de Obras a necessidade de cascalhar e fazer reparo em um bueiro no travessão que liga a
Linha Santa Rita a Comunidade São Rafael (linha do Pedrinho Pacheco). Com a palavra a Vereadora autora disse que
este presente pedido se deve às reivindicações dos moradores daquela localidade, vez que têm encontrado
grandes dificuldades em transitar por aquela Linha. Disse ainda a Vereadora que realização deste serviço é de
grande  necessidade  pois  com  o  avanço  das  chuvas  esta  Linha  vai  ficar  intransitável  caso  não  seja  feito  esses
serviços de urgência. Lembrando que também é uma linha do ônibus e moram vários idosos que necessitam
deste  acesso  sempre  liberado.  A  Indicação  não  sofreu  mais  nenhuma  discussão  e  foi  aprovada  por
unanimidade  de  votos.  Não  havendo  mais  matérias  a  serem  deliberadas  pelo  Plenário,  passou-se  as
explicações pessoais. E, não havendo nenhum Vereador a fazer uso da palavra o Presidente declarou encerrada
está sessão e convidou a todos para a próxima que será realizada no dia 09/11/2020 às 19:00 horas. 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, Estado de Mato Grosso, em 26 de outubro de 2020.


