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Realizada aos 15 (quinze) dias do mês de março do ano de 2021, às 17:00hs (dezessete horas), no plenário das
deliberações “Adamastor Batista de Miranda”,  no 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 Marli Dias para fazer a oração inicial. Iniciando o Expediente, o
Presidente  convocou  o  Primeiro  Secretário,  Vereador  Rogério  Pedro  Graeff  para  fazer  a  leitura  do  Edital  de
Convocação n.º 04/2021, contendo a seguinte pauta: Leitura da Ata da Sessão anterior, que depois de lida foi
submetida a apreciação do Plenário e foi acatada por todos. Leitura das Correspondências Recebidas; leitura das
Indicações nº 07 e 09/2021 e leitura da Justificativa de Ausência nº 02/2021. Encerrado o Expediente a Segunda
Secretária Vereadora Marisa Aparecida Jardini efetuou a chamada observando a presença da maioria, estando
ausente apenas o Vereador João Carlos Maria que justificou sua falta por estar na cidade de Juína. A justificativa
foi submetida a apreciação do Plenário e aprovada por todos. Iniciando a Ordem do Dia, o Presidente colocou
em discussão a Indicação nº 07/2021, de autoria da Vereadora Marisa Aparecida Jadini que, indica ao Chefe do
Executivo Municipal,  a necessidade de criar alternativas e fiscalização para inibir o descarte de lixos e resíduos
sólidos no aeroporto e outros lugares da cidade. Com a palavra a Vereadora autora disse que nesta região do
aeroporto e principalmente na lateral da rodovia sentido o Córrego do Sete, as pessoas estão fazendo descarte
de lixo de toda natureza, como animais mortos, geladeiras, micro-ondas, maquinas de lavar roupa, entre outros
tipos de lixos sólidos que só vem contribuir com a proliferação de insetos. A Vereadora disse que foi procurada
por moradores e também por pessoas que fazem suas caminhadas diariamente nesta rodovia para reclamar
desta situação. Segundo a Vereadora seria importante criar uma alternativa para inibir o descarte destes lixos
nestas regiões em torno da cidade. A Indicação não sofreu mais nenhuma discussão e foi aprovada por
unanimidade de votos. Em seguida colocou em discussão a Indicação nº 09/2021, de autoria do Vereador
Juares Máximo da Silva que indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a necessidade de construir duas
pontes, sendo uma no travessão da Canaã e outra em frente a propriedade do Sucupira (perto da madeireira
dos Bombacho). Com a palavra o Vereador autor disse que está primeira ponte fica no travessão da BR-174 com
a MT-420, também conhecido como travessão do Dr. Valter que sai em frente a Fazenda Canaã. Segundo o
Vereador está ponte está toda torta devido o movimento de caminhões pesados que transportam soja e passam
constantemente por ali, sendo necessário fazer uma reforma ou mesmo construir uma ponte nova no local.
Sendo  que  a  outra  ponte  fica  na  Linha  Vale  Ouro,  entre  a  propriedade  do  Sucupira  e  do  Senhor  Alivio,  que
também tem o mesmo problema e, se não reformar ou construir outra nova, a qualquer momento poderá cair
um caminhão de gado ou de leite, que são os principais produtos escoados na região. A Indicação não sofreu
mais nenhuma discussão e foi aprovada por unanimidade de votos. Não havendo mais matérias a serem
deliberadas pelo Plenário e passou-se as 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 22/03/2021 às 17:00 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 15 de março de 2021.


