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Realizada aos 22 (vinte e dois) 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 Merciane Dias da Costa 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 05/2021, 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 dos Projetos de Leis nº 02 e 03/2021;
leitura das Indicações nº 08, 010 e 11/2021 e leitura das Justificativas de Ausência nº 03 e 04/2021. Encerrado o
Expediente assumiu a Segunda Secretaria o Vereador Amilcar Pereira Rios, que logo em seguida efetuou a
chamada observando a presença da maioria, estando ausente apenas os Vereadores Marcos de Souza Lima e
Marisa Aparecida Jardini que justificam suas faltas. As justificativas foram submetidas a apreciação do Plenário e
foram aprovadas por todos. Iniciando a Ordem do Dia, o Presidente colocou em discussão a Indicação nº
08/2021, de autoria do Vereador João Carlos Maria e Outros que, indicam ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a
necessidade de providenciar melhorias no fornecimento de água aos moradores do Bairro Guadalupe. Com a palavra
o  Vereador  autor  disse  que  esta  questão  já  vem  em  andamento,  mas,  essa  cobrança  consiste  em  dar
aceleramento na perfuração de um poço artesiano e a construção de uma estação de água no Bairro Guadalupe,
pois a partir do momento que existir uma caixa d’água no bairro, a outra caixa d’água central vai sobrar água e,
com isso o  fornecimento de água no Guadalupe se  normaliza.  Segundo o  Vereador  a  construção de um
reservatório de água exclusivo neste bairro seria a solução ideal  para solucionar o fornecimento de água.
Finalizando sugeriu o Vereador que poderia estar utilizando os recursos que a prefeitura recebeu recentemente
com o acerto do ex-prefeito Dr. Jorge para estar realizando está obra. A Indicação não sofreu mais nenhuma
discussão e foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida o Presidente transferiu os trabalhos da Mesa
ao  Primeiro  Secretário,  Vereador  Rogério  Graeff  para  defender  proposição  de  sua  autoria.  Então,  logo  em
seguida foi colocada em discussão a Indicação nº 10/2021, de autoria do Vereador Lourival Alves da Rocha e
Outros que indicam ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a necessidade de colocar tampas de proteção nas
caixas de bueiros (bocas de lobo) em alguns locais que ainda estão destampados. Com a palavra o Vereador
autor disse que está indicação é parecida com outra que ele mesmo fez no ano passado, onde indicava a
colocação de grades nessas bocas de lobo porque crianças estavam brincando dentro das mesmas, mas agora é
ainda mais alarmante pois, devido a quantidade de asfalto que vem sendo construído, aumentou também a
quantidade de bocas de lobo que estão aí abertas e, já sendo entupidas por entulhos que vem nas correntezas
das enxurradas. Finalizando disse o Vereador que Castanheira é vista hoje na região como espelho na questão
de asfaltamento de ruas, mas temos também que fazer essas tampas destes bueiros que estão abertos para dar
mais segurança e,  também para preservar os serviços que já  foram feitos de asfalto em nossa cidade.  A
Indicação não sofreu mais nenhuma discussão e foi aprovada por unanimidade de votos. Os trabalhos
foram  retornados  ao  Presidente  que  por  fim  colocou  em  discussão  a  Indicação  nº  11/2021,  de  autoria  do
Vereador Rogério Pedro Graeff que indica a Chefe do Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de
Obras, a necessidade de fazer a colocação de faixas e placas de sinalização nas ruas onde foram asfaltadas. Usou da
palavra o Vereador autor para dizer que é necessário a implantação destas faixas de pedestre e placas de
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sinalização em todas as ruas e avenidas da cidade que foram asfaltadas, principalmente nas marginais ao lado
da BR que travessa a cidade. Segundo o Vereador estas medidas irão prevenir que aconteçam acidentes. O
Vereador  falou  também  da  possiblidade  de  estar  colocando  um  semáforo  na  esquina  do  Leone  com  o
Supermercado Pingo de Mel, por ser um local de muito movimento de veículos. Finalizando se disponibilizou a
estar ajudando nos finais de semana para colocar estas placas, caso a Prefeitura estiver com o pessoal de obras
ocupados  em  outros  serviços.  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 29/03/2021 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 22 de março de 2021.


