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Realizada aos 19 (dezenove) dias do mês de outubro 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 Nildomar Gusmão de Sousa para fazer a oração inicial. Iniciando o
Expediente, o Presidente convocou o Primeiro Secretário Vereador Lourival Alves da Rocha para fazer a leitura
do Edital de Convocação n.º 28/2015, 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 30/2015;
leitura das Indicações nº 60, 61 e 62/2015 e leitura do Requerimento nº 17/2015. Encerrado o Expediente o
Segundo Secretário Vereador Lauro Ramos efetuou a chamada observando a presença de todos os vereadores.
Iniciando a Ordem do Dia, o Presidente colocou em discussão o Requerimento nº 17/2015, de autoria do
Vereador Nildomar Gusmão de Sousa e Outro que requer a Chefe do Executivo Municipal, Senhora Mabel de Fátima
Milanezi, Cópia do Contrato da compra do Prédio do antigo Hospital do Dr. Jorge. Com a palavra o Vereador autor
disse que o motivo deste requerimento é esclarecer a todos nós como foi adquirido este imóvel e, também para
esclarecimento da sociedade, pois o que sabemos até hoje é que foi adquirido pagando-se uma entrada e
parcelando o restante da dívida, então necessitamos destas informações para que quando formos questionados
iremos saber  esclarecer  para  as  pessoas.  O Requerimento não sofreu mais  nenhuma discussão e  foi
aprovado por unanimidade de votos. Na sequencia foi colocada em discussão a Indicação nº 60/2015, de
autoria do Vereador Lourival Alves da Rocha que indica a Chefe do Poder Executivo Municipal, juntamente com a
Secretaria Municipal de Educação, a necessidade de fazer a doação da antiga Escola Germano Chimikoski para a
Comunidade Nossa Senhora da Saúde.  Com a palavra o Vereador autor disse que esta é uma solicitação de
membros desta Comunidade que gostariam de utilizar esta antiga escola para uso da comunidade já que ela não
tem mais serventia para o Município. Segundo o Vereador esta Escola já foi desativada há mais de doze anos e
nem o nome dela não consta mais na Secretaria Municipal de Educação, e este mesmo nome já foi utilizado em
outra escola no Primeiro Assentamento que também já foi desativada. Então nada mais justo que a Comunidade
venha aproveitar o resto da madeira que ainda resta desta escola em outras atividades que venha beneficiar a
população daquele local. Lembrou ainda o Vereador que os alunos desta escola que foi desativada estão sendo
transportados pelo ônibus da Educação para a sede do Município. A Indicação não sofreu mais nenhuma
discussão e foi aprovada por unanimidade de votos. Em ato contínuo foi colocada em discussão a Indicação
nº 61/2015, de autoria do Vereador Nildomar Gusmão de Sousa que indica a Chefe do Poder Executivo Municipal,
juntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, a necessidade de fazer a limpeza das valas onde corre
as águas do Canteiro da BR 174, na extensão que vai do Cemitério até a saída para Juruena.  Com a palavra o
Vereador autor disse que há coisas que passam desapercebidas por algumas pessoas a praticam, neste sentido
quero parabenizar o Vereador Lorival Castilhos Pimentel, pois se hoje temos uma arborização bonita na chegada
da cidade formada por lindos ipês, foi um trabalho feito pelo vereador há mais de oito anos. Hoje também temos
o trabalho feito em parceria da atual gestão com o Léo Clube e o Lions Clube  do plantio das palmeiras que
temos  na Avenida, apesar que deixaram algumas morrerem por falta de aguar na época da seca e, também
temos o pé de castanheira que  faz parte do cartão postal da chegada de nossa cidade, mas as valas do
escoamento e o próprio asfalto esta precisando uma manutenção com desentupimento destas valas e também
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das canaletas. Disse ainda o vereador que são coisas pequenos gestos da Secretaria de Obras e Urbanismo que
poderá dar visibilidade diferente não só pra nós, mas também para os visitantes e aqueles que passam pela
cidade. A Indicação não sofreu mais nenhuma discussão e foi aprovada por unanimidade de votos. E, por
último foi colocada em discussão a Indicação nº 62/2015, de autoria também do Vereador Nildomar Gusmão de
Sousa e Outro indicam a Chefe do Poder Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Obras, a
necessidade de colocar bueiros de concreto nos locais  onde aconteceram os deslizamentos.  Novamente com a
palavra o Vereador Nildomar disse que estão fazendo manutenções aqui na cidade, a exemplo é ali perto do
campo do João Baixinho, mas quando a chuva vier vai assolar tudo aquilo, porque a vazão de água que desse no
curto espaço que tem irá levar toda a terra que foi colocada. Segundo o Vereador a intensão da Prefeitura é boa
em abrir estas ruas, mas deve-se haver um planejamento e, as pessoas nos cobram isso. Finalizando o Vereador
disse que assim como ele todos querem um bom atendimento e que não se perca serviços, porque quando se
perde serviço, se perde dinheiro e, quando se perde dinheiro, esta perdendo os impostos que os cidadãos estão
pagando, então é necessário que este dinheiro seja aplicado de uma boa forma. A Indicação não sofreu mais
nenhuma discussão e foi aprovada por unanimidade de votos.  E,  não havendo mais matérias a serem
deliberadas pelo Plenário, passou-se as explicações pessoais. Usou da palavra o Vereador Nildomar Gusmão
de Sousa para que foi convocado hoje pelo Vereador Lorão para estar presente em uma reunião na
Prefeitura com a Prefeita tratando requerimento, indicações e do parecer do Tribunal de Contas sobre as
contas do Executivo, coisas que talvez não deveria partir do Vereador mas, do Executivo, mas parabenizo
o Vereador porque isso estreita o diálogo. Segundo o Vereador na oportunidade houve as cobranças e, da
sua parte ele cobrou a respeito do andamento das pontes de concreto que estão para serem feitas,
relatou ainda que estas reuniões deveriam serem feitas mais vezes. Disse ainda o Vereador que por mais
que tenha vereador que seja oposição, nunca demos um impasse negativo naquilo que foi pedido pra vir
para o Município, mas não vou deixar de falar aquilo que a população me cobra. Além disso, é mais fácil
dialogar de que julgar sem ter conhecimento, pois eu mesmo já tive entendimento diferente aqui na Casa
sobre alguns projetos, mas voltei atrás após esclarecimentos e também foi o que aconteceu na reunião
hoje. E, não havendo mais nenhum vereador a fazer uso da palavra o Presidente declarou encerrada esta sessão
e, convidou a todos para a próxima sessão que será realizada no dia 26/10/2015. 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 19 de outubro de 2015.


