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Realizada aos 08 (oito) dia do mês de junho do ano de 2015,  às 19:00h (dezenove horas), 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 Juares Máximo da Silva para fazer a oração inicial.  Iniciando o
Expediente, o Presidente convocou o 1.º Secretário, vereador Lourival Alves da Rocha, para fazer a leitura do
Edital de Convocação n.º 15/2015, contendo a seguinte pauta: leitura da Correspondência Recebida; leitura da
Ata da Sessão anterior, que depois de lida foi submetida a apreciação do Plenário e foi aprovada por todos.
Leitura do Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o Projeto de Lei  nº  21/2015;  leitura das
Indicações  nº  27,  28  e  29/2015;  leitura  do  Requerimento  nº  10/2015  e  leitura  da  Justificativa  de  Ausência  nº
11/2015. Encerrado o Expediente o Segundo Secretário, vereador Lauro Ramos observou a presença da maioria,
estando ausente apenas o Vereador Aloísio Vidal Silva Dias que justificou sua falta por estar com problemas de
saúde. A justificativa foi submetida a apreciação do Plenário e foi acatada por todos. Iniciando a Ordem do Dia,
o Presidente colocou em discussão o Requerimento nº 10/2015,  de autoria do Vereador Lorival  Castilhos
Pimentel que requer a Mesa Diretora a dispensa de interstício do Projeto de Lei nº 21/2015, bem como a inclusão dos
mesmos na pauta do dia para ser votado em uma única sessão. Com a palavra o Vereador autor disse que o
Requerimento ficou bem claro o motivo que vem solicitar a dispensa de interstício do Projeto de Lei e, finalizou
pedindo o  apoio  dos  vereadores  na  aprovação.  O Requerimento não sofreu nenhuma discussão e  foi
aprovado por unanimidade de votos.  Em seguida foi colocado em discussão o Parecer da Comissão de
Finanças e Orçamento sobre o Projeto de Lei nº 21/2015. Com a palavra o Presidente da Comissão, Vereador
Lorival Castilhos Pimentel disse que a Comissão emitiu o Parecer favorável por ser uma proposta clara do
Projeto e de necessidade para a administração. O Parecer não sofreu nenhuma discussão e foi aprovado por
unanimidade de votos. Na sequencia foi colocado em 3ª e última discussão o Projeto de Lei nº 20/2015, de
autoria da Mesa Diretora da Câmara que altera os Anexos I e II da Lei Municipal nº 718/2013, criando o Cargo de
Assessor Jurídico e, dá outras providências. O Projeto de Lei não sofreu nenhuma discussão e foi aprovado por
unanimidade de votos em 3ª e última votação. Dando sequencia foi colocado em discussão o Projeto de Lei
nº 21/2015, de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre a extinção e criação de cargos e do ANEXO II, do
Plano de Cargos instituído pela Lei Complementar n.º 723/2013, e dá outras providências. O Projeto de Lei não
sofreu nenhuma discussão e foi aprovado por unanimidade de votos em 1ª e única votação.  Em ato
contínuo foi colocada em discussão a Indicação nº 27/2015, 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 patrolar a estrada do 2º Assentamento, retirando as curvas e encascalhando os  pontos críticos da
mesma. Com a palavra a Vereadora autora disse que esta é uma reinvindicação dos moradores desta linha que
há tempos vem cobrando estes serviços, pois esta é também uma linha do transporte escolar e, as curvas desta
estrada são muito perigosas, podendo a qualquer momento causar acidentes. A Indicação não sofreu mais
nenhuma discussão e foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida foi colocada em discussão a
Indicação nº 28/2015, também de autoria da Vereadora Lurdes Rodrigues Vaz Servino indica a chefe do Poder
Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Obras, a necessidade de patrolar a estrada do 4º
Assentamento, do perímetro que liga a Comunidade Lambari, passando em frente a propriedade do Professor Luiz



[ Página nº 2 ]

ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
  Site Oficial: www.castanheira.mt.leg.br | E-mail: camara@castanheira.mt.leg.br

  Palácio "Eduardo de Freitas Martins" | Rua Mato Grosso, nº 186, bairro Centro, CEP 78.345-000, Castanheira / MT
 
 

Ata da Décima Quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de
Castanheira

Autoria: MARCELO DOS ANJOS RIBEIRO

OUVIDORIA LEGISLATIVA | E-mail: ouvidoria@castanheira.mt.leg.br - Telefone/WhatsApp: 0800 878 2190
REGISTRADO e PUBLICADO em 08/06/2015 no endereço eletrônico: https://www.castanheira.mt.leg.br/ata-da-sessao-ordinaria-015-2015/

Carlos, bem como o perímetro que liga a Serra da Oropa, passando pela Propriedade do Senhor Jair e Marcos Cutia.
Novamente com a palavra a Vereadora autora disse que a estrada da Serra da Oropa é muito estreita e existem
trechos que estão em péssimas condições de tráfego precisando de manutenção. E, por último foi colocada em
discussão a Indicação nº 29/2015, de autoria do Vereador Lorival Castilhos Pimentel que indica a chefe do Poder
Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Obras, a necessidade de Rebaixar a Serra dos Trinta
localizada na Linha Castanheira a Fontanillas, em parceria com proprietários de fazendas da localidade. Usou da
palavra o Vereador autor para dizer que foi feito um serviço na estrada do assentamento São Sebastião e
também  na  estrada  do  Agrailto  tirando  as  serras  e  ficou  um  excelente  serviço.  Agora  estamos  fazendo  uma
parceria com os fazendeiros desta linha, os quais nos garantiram que concordam em contribuir pagando as
horas da PC e a Prefeitura com os outros maquinários para rebaixar a Serra dos Trinta, que sempre foi um
obstáculo para todos que por ali transitam e para os proprietários da região. Então esta é uma parceria que já
esta acertada e acredito que os maquinários que já estão indo fazer a manutenção desta estrada poderá
aproveitar  a  oportunidade e fazer  este serviço.  A Indicação não sofreu mais nenhuma discussão e foi
aprovada por  unanimidade de votos.  Não havendo mais  matérias  a  serem deliberadas  passaram-se as
explicações pessoais. Usou da palavra o vereador Nildomar Gusmão de Sousa para relatar sobre a emenda
parlamentar do Deputado Carlos Bezerra que foi a doação de cinco resfriadores de leite para o município, e
falou  também  que  ficou  pasmo  com  algumas  colocações  feitas  por  pessoas  que  querem  levar  o  nome  da
criança, sendo que esta foi uma cobrança do Companheiro Lorão e minha. Relatou ainda o Vereador que estes
resfriadores foram entregues no SEASA em Várzea Grande e não teve nenhum representante de Castanheira
para receber esses equipamentos. Disse ainda o Vereador que não esteve presente por motivos particulares,
mas, se portou por telefone com o Companheiro Carlos Guilherme Dorileo Leite que é um parceiro afinco que
tem lá dentro do SEAFRE, o qual esta enviando uma carta de recomendações de quem realmente pediu estes
resfriadores.  Ainda com a  palavra  o  Vereador  disse  as  vezes  temos que trazer  a  verdade aos  munícipes
castanheirenses. O vereador deixou seu reconhecimento da belíssima festa que a Comunidade Nova Conquista
realizou  neste  final  de  semana,  que  apesar  das  dificuldades  conseguiram  sucesso  na  realização  da  festa.
Finalizando o Vereador parabenizou o trabalho do Secretário de Obras Juninho que esta sendo muito bem
desempenhado, segundo relatos de pessoas que estão satisfeitas com os serviços e também podemos ver a
satisfação dos funcionários da Secretaria de Obras pela maneira que o Juninho vem tratando eles.  E não
havendo mais nenhum vereador a fazer uso da palavra o Presidente declarou encerrada esta sessão, e, convidou
a todos para a próxima que será realizada no dia 15/06/2015. 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, Estado de Mato Grosso, em 08 de junho de 2015.


