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Realizada aos 14 (quatorze) dias do mês de dezembro 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 o Pastor Vivaldo,  da Igreja
Presbiteriana Nova Canaã, para fazer a oração inicial.  Iniciando o Expediente  o Presidente convocou para
assumir a Primeira Secretaria a Vereadora Amaziles Eleto Vilarino e respectivamente para fazer a leitura do
Edital de Convocação nº 31/2020, contendo a seguinte Pauta: Leitura da Ata da Sessão anterior, que depois de
lida foi submetida à apreciação do Plenário e foi acatada por todos. Leitura da Moção de Aplausos nº 02/2020 e
leitura das Justificativas de Ausência nº 29 e 30/2020. Encerrado o Expediente a Segunda Secretária, Vereadora
Lurdes Rodrigues Vaz Servino, efetuou a chamada observando a presença da maioria, estando ausentes apenas
os  vereadores  Amilcar  Pereira  Rios  e  Nildomar  Gusmão  de  Sousa  que  justificaram  suas  faltas.  Ambas  as
justificativas  foram  submetidas  a  apreciação  do  Plenário  e  respectivamente  acatadas  por  todos.  Iniciando  a
Ordem do Dia, o Presidente passou os trabalhos da Mesa à Primeira Secretária; e a partir deste momento foi
colocada em discussão a Moção de Aplausos nº 02/2020, de autoria do Vereador Lourival Alves da Rocha que
aplaude a equipe da coleta de lixo, pelo excelente trabalho que vem sendo realizado na coleta do lixo em Castanheira.
Usou da palavra o Vereador autor para defender sua propositura e agradecer aos servidores da municipalidade,
mais  precisamente  os  trabalhadores  da  coleta  de  lixo  no  município,  o  qual  exemplificou  como  de  extrema
importância e sendo estes conhecidamente como um dos trabalhos mais dignos do ser-humano; elogiou o
serviço e o empenho desses nobres trabalhadores em prol do bem-estar da população castanheirense e das
condições sanitárias de todos os cidadãos; por fim, com a proposição ainda em discussão fizeram uso da palavra
os vereadores Simone Schafell  Nogueira,  Juares Máximo da Silva,  João Carlos Maria,  Lurdes Rodrigues Vaz
Servino  e  Amaziles  Eleto  Vilarino  para  também  manifestar  seu  apoio  e  reconhecimento  pela  presente
homenagem  aos  servidores  da  Prefeitura;  com  isso,  finalizou-se  as  discussões  e  a  Moção  de  Aplausos  foi
submetida a apreciação do Plenário e foi acatada por todos; posteriormente foram convidados os servidores
homenageados para receberem  suas respectivas Moções de Aplausos. Não havendo mais matérias a serem
deliberadas pelo Plenário, passou-se as explicações pessoais. Fizeram uso da Palavra respectivamente os
vereadores: Simone Schafell Nogueira, Lurdes Rodrigues Vaz Servino, Amaziles Eleto Vilarino João Carlos
Maria, Juares Máximo da Silva e Lourival Alves da Rocha; não havendo mais nada a acrescentar o Presidente
declarou encerrada esta Sessão esclarecendo que se trata da última do exercício e da presente Legislatura, visto
que o Regimento Interno da Casa determina que após o dia 15 de dezembro não há mais realização de Sessões
Ordinárias; dessa forma lavrou-se imediatamente a presente Ata em duas vias de igual teor e forma, para uso
interno e externo desta Casa de Leis,  que depois  de lida foi  submetida ao Plenário e  consequentemente
aprovada por unanimidade e ao final assinada por todos os vereadores presentes. Castanheira, Estado de Mato
Grosso, em 14 de dezembro de 2020.


