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Realizada no 1º (primeiro) dia do mês de janeiro do ano de 2021, às 10:00h (dez horas), no Centro de Eventos
Santo Antônio, localizado na Rua Santo Antônio, s/nº, bairro Santo Antônio, CEP 78345-000, neste município de
Castanheira, Estado de Mato Grosso. O Presidente de Honra, Vereador ROGÉRIO PEDRO GRAEFF, agradeceu a
presença de todos e declarou abertos os trabalhos da Sessão que irá eleger a nova “Mesa Diretora” da Câmara
Municipal de Castanheira para o Biênio 2021/2022.  Cumprindo com as determinações do Artigo 21 da Lei
Orgânica Municipal e os Artigos 12 e 13 do Regimento Interno da Casa, o Presidente abriu um espaço de tempo
para apresentação das “chapas” que concorrerão à Mesa Diretora. De posse dos documentos de apresentação
da chapa, que atendeu o disposto no parágrafo 4º do Artigo 12 do Regimento Interno e, havendo, portanto,
somente uma única chapa concorrendo à eleição, composta da seguinte forma: Presidente: LOURIVAL ALVES
DA ROCHA;  Vice-Presidente:  AMILCAR PEREIRA RIOS;  Primeiro  Secretário:  ROGÉRIO PEDRO GRAEFF e
Segunda  Secretária:  MARISA  APARECIDA  JARDINI  PEREIRA.  Em  seguida  o  Senhor  Presidente  de  Honra
convidou os senhores JACÓ ALFONSO HORN, SÔNIA APARECIDA PEREIRA  e NELCIR LUÍS PARAVISI,  para
conferirem a “Urna de Votação” e as “Cédulas de Votação”, estando ambas em conformidade passou-se a fazer a
chamada nominal de cada vereador que recebeu uma cédula de votação contendo as seguintes opções: “SIM” e
“NÃO”. Todos os vereadores receberam uma cédula e votaram em secreto. Encerrado o processo de votação,
fez-se o escrutínio dos votos, para tanto foi convidado os senhores JACÓ ALFON HORN e DERCINEI FERNANDES
DA SILVA para acompanharem a apuração dos votos. Apurados todos os votos, se obteve o seguinte resultado:
8 (oito)  votos para a opção SIM,  0 (zero)  votos para a opção NÃO  e 0 (zero)  votos em branco. Diante do
resultado da votação o Presidente de Honra declarou a Chapa, tendo como Presidente o Vereador LOURIVAL
ALVES DA ROCHA eleita e empossada para a Nova Mesa Diretora do biênio que se inicia no dia 01/01/2021 e
termina no dia 31/12/2022. O Presidente de Honra ROGÉRIO PEDRO GRAEFF passou a palavra ao Presidente
eleito Senhor LOURIVAL ALVES DA ROCHA que fez breve uso da palavra para seus agradecimentos pessoais.
Não havendo mais nada a relatar, o Presidente de Honra declarou encerrada esta Sessão, onde a presente Ata,
após  ser  lida  e  achada de acordo segue assinada pelo  Presidente  de  Honra  e  pelos  demais  Vereadores.
Castanheira, Estado de Mato Grosso, em 1 de janeiro de 2021.


