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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 020/2018.

Aos (21/11/2018) cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, ás (20h00min) vinte
horas, nas dependências da Câmara Municipal de Ribeirão Cascalheira, Estado de Mato Grosso, sito
a Rua Pastor Joaquim Alves de Souza nº. 202, centro, foi realizada uma Sessão Ordinária, sob a
Presidência do Vereador Thiago Montel Mourão Reimer, Secretariado pelo Vereador Luciano
Santos Costa, constatada a presença dos demais vereadores: Altamiro Schneider, Fausto
Francisco de Oliveira, Isabel Fernandes Santos de Castro, Jose Soares de Sousa Leia Ferreira
Bento, Paulo Schuh e Robson Pereira dos Santos. Convidou a Pastora Fabiana Ferreira de Campos
da Igreja de Ribeirão Cascalheira, para fazer a leitura da Bíblia Sagrada e oração. Leu em Provérbios
Cap. 16 Vers. 1 em diante, e orou. O Sr. Presidente em Exercício informou que não seria necessária
a leitura da Ata da Sessão anterior, uma vez que a mesma era do conhecimento de todos. Colocada a
ata em discussão, nenhum vereador quis manifestar se. Colocada em votação, sendo a mesma
aprovada por unanimidade. PEQUENO EXPEDIENTE: Correspondências Recebidas: Ofício nº
854/FMAS/ Sr. Altamira Nunes Vieira – Secretaria Municipal de Assistência Social ao Exmo.
Sr. Thiago Montel Mourão Reimer – Presidente CMRC, solicitando espaço na Câmara no dia
27/11/2018 para realização da VI Conferencia Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ;
Ofício nº 273/2018/GP/ PMRC ao Exmo. Thiago Montel Mourão Reimer – Presidente CMRC,
solicitando retirada da Pauta de votação os Projeto n° 018/2018; Ofício nº 274/2018/GP/ PMRC ao
Exmo. Thiago Montel Mourão Reimer – Presidente CMRC, solicitando retirada da Pauta de votação
os Projeto n° 019/2018. O Sr. Presidente em Exercício informou que todas as correspondências
serão arquivadas nesta Casa de Leis. ORDEM DO DIA: O Sr. Presidente em Exercício
determinou ao Sr. Secretário que realizasse a leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº
002/2018 que “ Outorga Titulo de Cidadania e dá outras providências”. Concluída a leitura do
Projeto de Decreto Legislativo 002/2018; o Sr. Presidente em Exercício convidou a Sr.ª Relatora
Isabel Fernandes Santos de Castro, para realizar a leitura do Parecer nº 021/2018 sobre o
mesmo, o qual dizia o seguinte: Após estudos e análises ao Projeto de Decreto Legislativo nº
002/2018 que outorga titulo de cidadania ao Sr. Junior Vieira Barros – Policial Militar pelo tempo
que reside e presta serviços em nosso município. Portanto Senhores Vereadores, Emito Parecer
Favorável ao Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2018, na íntegra. Concluída a leitura do Parecer
022/2018 o Sr. Presidente em Exercício colocou o Projeto de Decreto em discussão, nenhum
vereador quis se manifestar. O Sr. Presidente em Exercício colocou o Projeto de Decreto
Legislativo nº 002/2018 em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente
em Exercício determinou ao Sr. Secretário que realizasse a leitura do Projeto de Decreto
Legislativo nº 003/2018, que “Outorga Título de Cidadania e dá outras providências”
Concluída a leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2018, o Sr. Presidente em Exercício
baixou o mesmo para analises minuciosa da Comissão Permanente Única – CPU. O Sr. Presidente
em Exercício determinou ao Sr. Secretário que realizasse a leitura do Projeto de Decreto
Legislativo nº 004/2018, que “Outorga Título de Cidadania e dá outras providências”
Concluída a leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2018, o Sr. Presidente em Exercício
baixou o mesmo para analises minuciosa da Comissão Permanente Única – CPU. O Sr. Presidente
em Exercício determinou ao Sr. Secretário que realizasse a leitura do Requerimento nº
049/2018 de autoria da Vereadora Isabel Fernandes Santos de Castro “Requerendo a Exma.
Luzia Nunes Brandão – Prefeita Municipal Interina, que seja feito levantamento da divida do
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Município sendo Fornecedor e Prestadores de Serviços”. Concluída a leitura do Requerimento, o
Sr. Presidente em Exercício colocou o mesmo em discussão, manifestou a vereadora Isabel
Fernandes Santos de Castro dizendo que esse requerimento trouxe como proposta, pois entende
que precisam tomar pé da situação que se encontra nosso município, semana passada tiveram a
oportunidade de fazer uma pequena formação no segmento com os servidores da prefeitura e mais
um rapaz que esta na assessoria técnica de levantamento de debito na questão de planejamento da
prefeitura, então percebe que isso é necessário,por que hoje tem muita dificuldade de conseguir
pessoas, fornecedores ou ate mesmo pessoa física e jurídica a se colocar a disposição de prestar
serviços para prefeitura por que tem o dilema de dizer que faz e não recebe então já esta na hora de
tomar pé e ver do que realmente devem, desde quando Cascalheira existe vão fazer esse
levantamento para que possam planejar, com os pés no chão do que realmente deve, não vão deixar
de pagar pelo que consumiram, pediu a apoio dos nobres vereadores para que possam cobrar das
pessoas que estão a frente hoje na gestão para que faça o levantamento da real divida do município
para que tenham um conhecimento e não tenham que a licitação infelizmente, acaba que vem pessoas
de fora de bem longe pegar a licitação, e acabam causando problemas para eles quanto gestores para
fazer o melhor para Ribeirão Cascalheira, a partir de que se colocarem a disposição de pagarem
conforme podem as pessoas vão compreender e querer a participação por que querem contribuir com
o melhor para Ribeirão Cascalheira, pois se devem em um lugar e não pagam ninguém vai querer
vender para eles então tem que negociar e ir pagando com certeza as portas vão se abrir, conseguiram
em um certo momento ver a tomada de preço nos mercados e hoje chama e ninguém vai ,o discurso é
esse: “eu não vou vender por que eu não vou receber” , então tem que tomar pé disso pois eles são
co- responsáveis pela melhoria do município e tem que buscar pediu apoio de todos. Manifestou o
Vereador Fausto Francisco de Oliveira falando que alem de fortalecer o comercio no município
ainda tira essa imagem de mau pagador, no inicio do mandato foram de posto em posto chamando as
pessoas para participarem da licitação,mas as empresas do nosso município não querem participar
pelo histórico de mau pagador, ate a empresa que ganhou foi com um valor mais caro do que o de
bomba, o quanto estão perdendo com isso. Colocou o Requerimento nº 049/2018 em votação,
sendo o mesmo aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente em Exercício determinou ao Sr.
Secretário que realizasse a leitura do Requerimento nº 050/2018 de Autoria do Vereador
Altamiro Schneider “Requerendo a Exma. Luzia Nunes Brandão – Prefeita Municipal Interina,
copia do Projeto do Asfalto da Rua Cuiabá e todas as Licenças”. Concluída a leitura da
Indicação, o Sr. Presidente em Exercício colocou a mesma em discussão, manifestou a vereadora
Isabel Fernandes Santos de Castro falando que entende também que da responsabilidade deles
conhecer e buscar entender o processo do asfalto seja ela qual for a nível do nosso município.
Ribeirão Cascalheira precisa melhorar, e aos poucos vão conseguindo pelo menos ver essa questão da
parte do buraco cheio de lama uma hora é poeira outra hora é buraco infelizmente Ribeirão
Cascalheira ao longo da sua historia todo quanto é cascalho que tem aqui ao redor já foi buscado e
colocado nesses buracos, e todo ano o mesmo desperdício de recurso público, e é muito caro essa
manutenção dessas ruas com cascalho, entende que quando pelo menos consegue colocar esse frisado
por onde tem andado a felicidade é em nos quatro cantos nos olhos e nos sorrisos das pessoas, por
mais que não é o asfalto mas esta sendo colocado, no asfalto é do mesmo jeito tem que se buscar e
tem muitos asfaltos por ai que não foram feitos por que não conseguiram trazer para essa Casa um
projeto que fosse regulamentado, pensa que o asfalto ele tem que acontecer, e o que aconteceu ali
ficou bonito e a Cascalheira ficou bonita também, ela precisa se adequar nos moldes dos outros
municípios, por que Cascalheira não pode? Uma coisa que esta ficando barato pelo menos o que esta
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sendo colocado para eles, uma empreiteira que esta cobrando 300 ou 400 mil reais pra fazer um
quilometro de asfalto ficou uma coisa com valores irrisórios, tem que pensar na estrutura na
organização, na parte fiscal deles, mas impedir que Cascalheira melhore não podem fazer, esta muito
preocupada com a questão dessas denuncias, nos quatro lados dessa Cascalheira não é de agora mas
de muito tempo, uns pensam por um lado outros já pensam de outro lado e querem derrubar tudo pelo
chão, acha que Cascalheira tem que tomar novos caminhos e ela vai tomar, com fé em Deus, em
todas as áreas incluindo na estrutura asfaltica também, cidades com beleza atrai pessoas e as que não
tem beleza não atrai ninguém. Manifestou o vereador Fausto Francisco de Oliveira dizendo ser
contra o Requerimento, nossa cidade precisa crescer e tem que parar com briga e perseguições
políticas, ele quer que nossa cidade cresça na rua Araguaia foi feito um asfalto na gestão passada e
nem por isso tentaram embargar com outra denuncia , querem que Ribeirão Cascalheira cresça com
estrutura, quer ver a prefeita trabalhando, em um futuro mais próximo ver nossa cidade toda
asfaltada. Manifestou o vereador Altamiro Schneider falando que fica muito triste com essas
colocações, a rua Araguaia foi asfaltada depois do dia 14 de junho já no mandato atual, a
preocupação do pessoal do setor baixadão que foi denunciado e embargado o asfalto daquela rua por
falta de licença, projeto, o cascalho que lá colocou já soterrou o córrego da Margarida, ai se faz um
asfalto e onde Lei não permite é que legislador nenhum possa legislar ou atuar em causa própria,
projeto quer o requerimento dele e denuncia desde os seis anos que é legislador dessa Casa nunca fez
denuncia infundada, também quando se fala em requerimento todo vereador tem o livre arbítrio de
votar a favor ou contra, o requerimento esta aí, a cidade precisa de fazer asfalto sim, mais do que
nunca desembargar o que esta embargado a dois anos a trás, por que aqueles moradores daquele setor
baixadão, e em todo município precisa de asfalto de qualidade,onde tenha engenheiro que assina a
ART, responsável pela obra, hoje para se fazer uma festa tem uma dificuldade pois precisa de um
ART imagina uma obra que fica aí, em momento algum citou fresado, ótimo precisa continuar
fazendo mesmo não sabendo qual a seqüência dele. O Sr. Presidente em Exercício colocou o
Requerimento nº 050/2018 em votação, sendo o mesmo aprovado por (05) cinco votos a favor e
(02) dois contra. O Sr. Presidente em Exercício determinou ao Sr. Secretário que realizasse a
leitura da Moção de Aplausos nº 005/2018 de autoria da Vereadora Leia Ferreira Bento aos
“Membros da Comissão Intersetorial UNICEF” Concluída a leitura da Moção de Aplausos, o Sr.
Presidente em Exercício colocou a mesma em discussão, manifestou a vereadora Leia Ferreira
Bento comentado sobre a moção de aplausos por que infelizmente chego ate ela que foi encerrado
esse Projeto que é muito bacana pois vem para do social, adolescente, cidadania, comunidade, podem
observar que tem varias entidades que participaram, ficaram ate 10:00, 11:00 horas da noite sem
ganhar nada com isso, simplesmente ajudando o município, não sabe qual foi motivo mas foi
encerrado, e quando se fala o município vizinho cresce e Ribeirão Cascalheira não, o projeto é muito
interessante pode ser que não alcance o selo mas as metas são muito interessante, pediu apoio aos
nobres vereadores, por que a população esta participando, e elas se desdobraram saindo do serviço
depois das cinco para montar plano de ação, trabalho, terminou porem quer que os demais a ajudem a
dar essa Moção de Aplausos para cada um por ter desempenhado um bom trabalho dentro do
município. O Sr. Presidente em Exercício colocou a Moção de Aplausos nº 005/2018 em votação,
sendo a mesma aprovada por unanimidade.. O Sr. Presidente em Exercício determinou ao Sr.
Secretário que realizasse a leitura da Moção de Aplausos nº 006/2018 de autoria do Vereador
Paulo Schuh aos “Membros do NUCA” Concluída a leitura da Moção de Aplausos, o Sr.
Presidente em Exercício colocou a mesma em discussão, nenhum vereador quis manifestar-se .
O Sr. Presidente em Exercício colocou a Moção de Aplausos nº 006/2018 em votação, sendo a
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mesma aprovada por unanimidade.Nada mais havendo na ordem do dia, o Sr. Presidente em
Exercício passou para a Palavra Livre. Usou a tribuna a vereadora Isabel Fernandes Santos de
Castro cumprimentou a Mesa Diretora, público presente e radiouvintes falando aos pequenos
produtores que não puderam estar aqui na semana passada o INCRA esteve aqui de quarta feira ate
sexta feira ao meio dia tentando pegar assinatura das famílias que foram contempladas com o recurso
inicial do INCRA o MDA no valor de R$ 5200,00 (cinco mil e duzentos reais) é pouco mas para
aquelas famílias que vivem na Santa Rita Primorosa que foram os Assentamentos que foram
contemplados é muito significativo, a prefeita Luzia fez todo o esforço para trazer eles aqui por que
não tinha o orçamento e a prefeita tentou organizar e trazer essa pessoas aqui foram Jaci e Maria do
Carmo que são executoras do INCRA deixaram com ela a lista quem estiver ouvindo e quiser, ter
interesse, não tem como ler o nome, foram 94 famílias foram atendidas, porem somente 20 famílias,
chegaram ate aqui para assinar o contrato para poder receber esse dinheirinho, pediu que os
procurassem pois estão com essa lista, pediu que se colocassem a disposição ate o 20 de dezembro,
vão estar pegando assinatura dessas famílias para elas estarem indo receber esse beneficio. Disse que
na semana passada esteve junto com os vereadores e prefeita, uma moça aqui é coordenadora do
hospital do câncer em Cuiabá e pediu para mobilizar e fazer algo para contribuir com o Hospital do
Câncer as pessoas que infelizmente foram para lá sabem o quanto é difícil, e ficaram de fazer
algumas arrecadações pois dia 12 de dezembro vai ter um leilão em Água Boa na Instancia Bahia
destinado ao Hospital do Câncer, ficaram na incumbência de arrumar pelo menos 10 bezerros.
Comentou sobre o curso do SENAR sobre Associativismo e Cooperativismo, que será realizado na
próxima segunda feira. Disse que entrou no site do Tribunal de Conta e em 07 de fevereiro de 2017,
Ribeirão Cascalheira recebeu uma visita do Conselheiro do Tribunal de Contas onde fez um
apontamento infelizmente veio a parar a obra do baixadão, em detrimento do processo de
encaminhamento , infelizmente sem estar com as normas que deveria estar foi pago R$ 280 mil reais
para aquela empresa, o Vilson Campos que era presidente desta Casa foi quem levou ao
conhecimento do Ministério Público essa denuncia, uma empresa ganhou mas outra que estava
fazendo a obra, acha que tem que ajudar, contribuir, infelizmente a sociedade vê o controverso do
que deveria ser visto e acaba não conseguindo por forças maiores expondo, constrangendo a
comunidade e a eles mesmos. Comentou sobre as alterações na LOA que precisam ser feitas para
melhorar em algumas coisas. Usou a tribuna o vereador Robson Pereira dos Santos
cumprimentou a Mesa Diretora, público presente e radiouvintes. Falando que esteve junto com
o secretario do obras Sr. Elizeu e os vereadores Fausto e Jose no sábado passado estiveram
verificando os pontos críticos daquela região,e ficou acordado de que nessa semana o maquinário iria
para fazer o reparo, hoje já é quarta feira então acredita que ainda vai, no sábado caiu uma ponte de
divisa de município, e é uma ponte que já vem cobrando a tempos,e hoje esta muito difícil de arrumar
madeira, já falou com o prefeito de Bom Jesus que é o Sr. Rone e ele ficou de ver com o financeiro
dele e dar uma resposta, quem sabe fazer uma parceria mas que seja resolvido, gostaria que fizesse
um serviço com bueiro que fique bem feito, que tenha um engenheiro que assina, essa ponte esta em
uma linha escolar, comentou sobre um ponte próximo ao Sr. Emangel onde somente esta passando
moto, solicitou que envie o maquinário ate mesmo por que não é somente o Distrito que precisa, o
município em si é muito grande então solicita que arrumem logo para desocupar e arrumar outras
partes como Gengibre, Piabanha, falou que sua região tem mais necessidade por que quando a
estrada é muito montanhosa estraga com mais facilidade, quando a região é plana dificilmente a
estrada vai estragar rápido. Falou também sobre o sinal de telefone móvel do Distrito,houve uma
grande descarga elétrica, mesmo estando desligado o aparelho, ele queimou, no outro dia ligou para o
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Evaldo ele foi lá e retirou o aparelho, e o aparelho estaria chegando no estado São Paulo, onde o
rapaz teria mais dois dias para passar o orçamento ate segunda feira estaria lhe dando uma resposta,
para estar passando para o Executivo para estar tomando as providencias para arrumar o aparelho do
Distrito que esta sem. Perguntou sobre o novo secretario de saúde? Respondeu o Sr. Presidente em
Exercício dizendo que ficou sabendo que hoje que mudou o Secretario de Saúde. Continuou o
vereador Robson falando que envie a portaria para que já o cobre sobre a possibilidade de estar
atendendo no Distrito. Manifestou o vereador Luciano dizendo que o antigo secretario não liberava
o atendimento por que o ex prefeito Reynaldo não liberava, mas se a Srª. Luzia prefeita interina
liberar vai, muitos gestores somente olha isso na hora do voto, na hora de dar assistência é difícil
cumprir, não esta falando mau de um ou outro. Continuou o vereador Robson falando que sempre
cobrou e não teve êxito, entende que se o prefeito determinar que o médico deve atender dentro de
uma aldeia ele deve ir, não culpa os médicos pensa que é falta de gestão , a saúde é uma secretaria
que não tem como inventar pois todos sabem que é uma secretaria que tem 4, 5 carro novo.
. Nenhum vereador mais querendo fazer uso da Palavra Livre, o Sr. Presidente em Exercício
Thiago Montel Mourão Reimer agradeceu a presença de todos e deu por encerrada esta Sessão,
e convocou todos os senhores vereadores para participarem da próxima Sessão Ordinária a ser
realizada no dia 03/12/2018. Eu, Simone Gonçalves de Paula e Silva, Séc. Adm. escrevi a presente
ata, a qual após lida, discutida e votada vai devidamente assinada.
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