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Realizada aos 15 (quinze) dias 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 Lorival Castilhos Pimentel 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 16/2015, 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 nº 22/2015 e
leitura das Indicações nº 30, 31 e 32/2015. 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 nº 30/2015,  de autoria da Vereadora Lurdes Rodrigues Vaz Servino que indica a chefe do Poder
Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, a necessidade da visita da vigilância sanitária
na Feira Municipal, bem como a dedetização do local. Com a palavra a Vereadora autora disse que em visita a feira
neste final de semana pode observar a situação que se encontra aquele barracão, muito sujo e uma total falta de
higiene e, neste dia foi cobrada também pelos feirantes e pela população que ali estava fazendo suas compras
para que seja tomada as devidas providências no sentido de sanar aquele problema. Segundo a vereadora seria
necessário que mandasse um caminhão pipa para lavar todo o local  e  também encontrar  uma forma de
afugentar os pombos daquele lugar. A Indicação não sofreu mais nenhuma discussão e foi aprovada por
unanimidade de votos. Em seguida foi colocada em discussão a Indicação nº 31/2015, de autoria do Vereador
Lorival Castilhos Pimentel indica a chefe do Poder Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de
Obras, a necessidade de fazer aterro na Rua 21 de Abril, esquina com a Rua Santo Antônio, bem como fazer uma ponte
na baixada da Rua Nossa Senhora Aparecida. Com a palavra o Vereador autor disse que esteve andando pela
cidade juntamente com o Secretário de Obras mostrando os entulhos que tem na cidade e também o levamos
até esta rua onde acontece o mesmo problema todos os anos. Sugerimos que aproveitasse estas manilhas que
ficam na beira da estrada que foram deixadas pelas firmas que fizeram o asfalto e, colocá-las neste local e fazer
o aterro para sanar este problema. A Indicação não sofreu mais nenhuma discussão e foi aprovada por
unanimidade de votos.  E,  por  último foi  colocada em discussão a Indicação nº  32/2015,  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 reabrir a estrada do Morro da Velha, bem como encascalhar a estrada
da ENCO numa distância de dois quilômetros. Usou da palavra a Vereadora autora para dizer que foi cobrada pelos
moradores desta linha para que fosse tomada providência,  pois há tempos que eles vem sofrendo com a
situação desta estrada feito um serviço na estrada do assentamento São Sebastião e também na estrada do
Agrailto  tirando  as  serras  e  ficou  um  excelente  serviço.  Disse  ainda  a  vereadora  que  esta  estrada  é  muito
perigosa e necessita de urgência de uma boa manutenção. 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. E não havendo 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 22/06/2015. 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 15 de junho de 2015.


