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Realizada aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de maio 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 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 14/2021, 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 do
Parecer  Prévio  do TCE/MT nº  22/2021-TP sobre  as  Contas  Anuais  de  Governo da  Prefeitura  Municipal  de
Castanheira referente o Exercício de 2019 e leitura da Moção de Aplausos nº 01/2021. 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 Moção de Aplausos nº 01/2021,
de autoria do Vereador João Carlos Maria que aplaude a Senhora Ivânia Vargens Tigre Weber pelos relevantes
serviços frente a Secretaria Municipal de Saúde. Com a palavra o Vereador autor disse que com está pandemia
todas os setores foram obrigados a pararem suas atividades para diminuir a disseminação da Covid-19, mas com
a Secretaria de Saúde foi o contrário, pois teve que trabalhar dobrado para tentar conter o avanço da doença. E,
quem sempre esteve a frente desta Pasta da Saúde foi a Secretária Ivânia, que nunca mediu esforço para
atender as pessoas que a procuram a qualquer hora do dia ou da noite. Disse o Vereador que é notável que a
Secretaria de Saúde e toda sua equipe vem muito bem mesmo diante desta pandemia e, isso vem reforçar o
destaque do comando de Ivânia como gestora desta Secretaria.  A Moção de Aplausos não sofreu mais
nenhuma discussão e  foi  aprovado por  unanimidade de  votos.  Não  havendo mais  matérias  a  serem
deliberadas pelo Plenário e passou-se as explicações pessoais. O Presidente convidou a todos para uma
Audiência Pública que será realizada no dia 31 de maio, aqui nas dependências da Câmara a partir das
15:00 horas para tratar da prestação de contas do terceiro quadrimestre 2020 e primeiro quadrimestre de
2021, além da elaboração da LDO e LOA para o exercício de 2022 e o PPA para o período de 2022 a 2025. E,
não havendo mais nenhum vereador a fazer o uso da palavra o presidente declarou encerrada sessão e
convidou a todos para a próxima que será realizada no dia 31/05/2021. 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 24 de maio de 2021.


