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Realizada aos 14 (quatorze) dia do mês de setembro 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 Lurdes Rodrigues Vaz
Servino para fazer a oração inicial.  Iniciando o Expediente,  o  Presidente convocou o Primeiro Secretário,
Vereador Nildomar para fazer a leitura do Edital de Convocação nº 21/2020, contendo a seguinte pauta: Leitura
da Ata da Sessão anterior, que depois de lida foi submetida à apreciação do Plenário e foi aprovada por todos.
Leitura das Correspondências Recebidas e leitura das Indicações nº 52 e 53/2020. 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 a Indicação nº 52/2020, de
autoria da Vereadora Lurdes Rodrigues Vaz Servino que indica a Chefe do Executivo Municipal, juntamente com o
Departamento de Água e Esgoto – DAE, a necessidade de providenciar o fornecimento de água aos moradores dos
bairros de Castanheira. Com a palavra a Vereadora autora disse que falhas no fornecimento de água estão
cada vez mais frequentes e cada vez mais longas neste verão, como tem ocorrido nas últimas semanas
nos bairros de Castanheira, impedindo a população de realizar atividades essenciais como  tomar um
banho, lavar a louça ou roupa, usar o banheiro, cozinhar, entre outros. Moradores estão reclamando que a água
não consegue subir em suas caixas d’água e, solicitam que seja tomada as providências no sentido de regularizar
o fornecimento de água, principalmente nos bairros: Santa Rita, Guadalupe, Nôga e Cohab perto da Delegacia.
Finalizando a Vereadora sugeriu que seja furado um poço artesiano e a construção de uma caixa d’água grande
para servir como reservatório e atender a população neste período de estiagem. A Indicação não sofreu mais
nenhuma discussão e  foi  aprovada por  unanimidade de votos.  Na sequencia  o  Presidente  passou os
trabalhos da Mesa ao Primeiro Secretário para defender proposição de sua autoria e, logo em seguida foi
colocada em discussão a Indicação nº 53/2020, de autoria do Vereador Lourival Alves da Rocha que indica a
Chefe do Executivo Municipal,  a necessidade de providenciar a colocação de placas de trânsito com expressões
“cuidado perímetro urbano”, bem como outras placas indicativa de “velocidade máxima permitida” no início e final da
Avenida Caroline Rezzieri.  Com a palavra o Vereador autor disse que o trecho urbano denominado Avenida
Carolina Rezzieri, sempre foi uma das vias mais movimentadas de Castanheira, pelo acesso ao Assentamento
São Sebastião, Linha São Roque e ao Distrito de Fontanillas. Com o nivelamento da pista e com as obras de
pavimentação asfáltica,  verifica-se no trecho de 1.050 metros já asfaltado, da entrada da cidade, sentido Linha
São Roque até a Casa da Saudade, que muitos motoristas abusam da velocidade. Como é certo que muitos
castanheirenses vão incluir, doravante, esta pista na rota de caminhadas, se faz necessário à sua sinalização. A
colocação  de  placas,  orientando  o  trânsito  com  expressões  como  “Cuidado:  perímetro  urbano”  e  outras
indicativas da velocidade máxima permitida torna-se uma medida necessária.  Como prevenir é melhor do que
remediar, e o projeto não envolve muitos custos, muitos acidentes podem ser evitados com essas medidas.
Finalizando o Vereador disse que o asfalto ainda não foi  concluído nesta Avenida, mas, a indicação é que
futuramente seja colocada estas placas de sinalização assim que for concluído a obra do asfalto. A Indicação
não sofreu mais nenhuma discussão e foi aprovada por unanimidade de votos. Retornado os trabalhos da
Mesa  o  Presidente  observou  não  haver  mais  matérias  a  serem  deliberadas  pelo  Plenário,  passou-se  as
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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 21/09/2020 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 14 de setembro de 2020.


