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Realizada aos 19 (dezenove) dias do mês de abril do ano de 2021, às 17:30hs (dezessete horas e trinta minutos),
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 Marisa 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 09/2021, 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 e leitura das Indicações nº 16, 17 e 18/2021. Encerrado o Expediente a Segunda Secretária Vereadora
Marisa Aparecida Jardini,  efetuou a chamada observando a presença de todos os vereadores.  Iniciando a
Ordem do Dia, o Presidente colocou em discussão a Indicação nº 16/2021, de autoria da Vereadora Marli Dias
de Oliveira Souza que indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a necessidade de fazer uma pista de caminhada
na lateral de todo percurso da Avenida Caroline Rezzieri, bem como fazer a iluminação pública da mesma. Com a
palavra a Vereadora autora disse que o nosso município é carente de lugares para a pratica de esportes, como
foi dito na sessão anterior sobre a pista de atletismo no estádio municipal, mas existe as pessoas que não
gostam de praticar caminhadas em lugares fechados e preferem utilizarem as ruas e avenidas da cidade. Então,
pensando nisso venho indicar a construção desta pista de caminhada na lateral desta Avenida. A Vereadora
lembrou também da necessidade de iluminar essa pista, pois muitas pessoas fazem suas caminhadas após
saírem do trabalho e, neste horário já está escuro. A Indicação não sofreu mais nenhuma discussão e foi
aprovada por unanimidade de votos. Na sequência o Presidente passou os trabalhos da Mesa ao Primeiro
Secretário, Vereador Rogério Pedro Graeff que logo em seguida colocou em discussão a Indicação nº 17/2021,
de autoria do Vereador Lourival Alves da Rocha que indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal juntamente com o
Setor responsável que atenda a indicação nº 04/2020, de minha autoria, notificando os donos de terrenos baldios que
estão cobertos de matos e entulhos, que façam a limpeza dos mesmos. Com a palavra o Vereador autor disse que na
verdade essa cobrança deve acontecer todos os anos, pois todos sabem que neste período do ano sempre é a
mesma coisa, o mato cresce, os entulhos se formam e o aumento de mosquitos vem em consequência. Segundo
o Vereador o município deverá notificar esses proprietários de lotes nesta situação, pois acredita ser esse é um
dever de todos manter a cidade limpa. A Indicação não sofreu mais nenhuma discussão e foi aprovada por
unanimidade de votos. Em ato contínuo foi colocada em discussão a Indicação nº 18/2021, também de autoria
do Vereador Lourival Alves da Rocha que indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de fazer a
instalação de uma linha de telefone fixo na Escola Municipal  Castanheira,  uma vez que esta indicação já foi
pauta de cobrança em fevereiro de 2019. Novamente com a palavra o Vereador autor disse que muitas vezes foi
cobrado por mães de alunos que pedem o número da Escola para poder se comunicar em eventuais ocasiões,
mas como a Escola não possui um telefone próprio essas pessoas ligam em celulares de professores para
obterem informações sobre seus filhos.  Então venho novamente cobrar uma solicitação que fiz anteriormente
através  de  uma indicação  em fevereiro  de  2019  que  é  a  instalação  de  um telefone  fixo  nesta  Escola  para  dar
melhores condições de atendimentos aos pais de alunos. O Vereador disse ainda que muitas vezes alunos se
mudam  para  outros  municípios  e  esses  municípios  tentam  ligar  para  a  Escola  para  solucionar  algumas
pendencias  desse  aluno,  mas  não  conseguem,  pois  não  encontram  um  número  de  telefone  fixo  da  Escola.  A
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Indicação não sofreu mais nenhuma discussão e foi aprovada por unanimidade de votos. Retornado os
trabalhos da Mesa ao Presidente o mesmo observou não haver 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 26/04/2021 às
17:30 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 19 de
abril de 2021.


