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Realizada aos 14 (quatorze) dias do mês de junho 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 o Vereador Juarez Máximo da Silva 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 17/2021, 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 Correspondências Recebidas; leitura das Indicações nº 33 e 34/2021;
leitura do Requerimento nº 05/2021 e leitura da Justificativa de Ausência nº 10/2021. Encerrado o Expediente a
Segunda Secretária Vereadora Marisa Aparecida Jardini, efetuou a chamada observando a presença da maioria,
estando ausente apenas a Vereadora Merciane Dias da Costa que justificou sua falta por estar acompanhando o
sepultamento  do  pai  do  Ex-Deputado  Ságuas  Moraes  na  cidade  de  Juína.  A  justificativa  foi  submetida  a
apreciação do Plenário e foi acatada por todos. Iniciando a Ordem do Dia, o Presidente passou os trabalhos da
Mesa ao Primeiro Secretário  para defender proposição de sua autoria.  Logo em seguida foi  colocado em
discussão o Requerimento nº 05/2021, de autoria do Vereador Lourival Alves da Rocha que requer ao Chefe do
Poder Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, informações referentes a quantidade de
Agentes de Saúde ativos no município, quantas áreas que ainda se encontram descobertas e se existe uma legislação
que impede a reposição das áreas que não estão tendo atendimento desses Agentes. Com a palavra o Vereador autor
disse que as demandas sociais, os interesses da coletividade e dos grupos devem ser objeto de análise do
legislador, dentre outras funções, também somos responsáveis pela fiscalização das ações tomadas pelo Poder
Executivo, cabendo a nós, a responsabilidade de acompanhar a administração municipal, principalmente no
tocante ao cumprimento da lei e da boa aplicação e gestão do dinheiro público. Posto isso, o Vereador disse que
gostaria de requerer junto a administração, informações referentes a quantidade de agentes de saúde ativos no
munícipio;  quantas  áreas  que ainda se  encontram descobertas  e  se  existe  uma legislação que impede a
reposição das áreas que não estão tendo atendimento desses agentes. O Requerimento não sofreu mais
nenhuma  discussão  e  foi  aprovado  por  unanimidade  de  votos.  Retornado  os  trabalhos  da  Mesa  ao
Presidente que na sequência colocou em discussão a Indicação nº 33/2021,  de autoria do Vereador Pedro
Rogério Graeff que indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Obras a
necessidade de fazer alguns reparos na Linha Capixaba. Com a palavra o Vereador autor disse que a referida linha
necessita de alguns reparos como: aterrar e endireitar uma curva em frente a propriedade do Senhor José
Francisco Duarte (Zé da Bota); rebaixar e fazer bueiros em duas subidas em frente a propriedade do Senhor
Junior e da Dona Maria Tigre (mãe do André); rebaixar e fazer bueiro em frente a propriedade do Carlão do Sal e
Fazer reparos em uma ponte que fica depois da propriedade do André. Disse ainda o Vereador que em visita in
loco pode constatar que esses reparos necessitam serem feitos para dar melhor trafegabilidade aos moradores
desta Linha, por isso solicita ao Executivo Municipal a providência desta demanda, uma vez que, esta Linha é
utilizada diariamente por esses moradores que muitas vezes precisam dar volta pela Linha São Roque para
escoar seus produtos. A Indicação não sofreu mais nenhuma discussão e foi aprovada por todos. E, por
último foi colocado em discussão a Indicação nº 34/2021, de autoria do Vereador Marcos de Souza Lima que
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indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Obras a necessidade de fazer
a manutenção de duas pontes, sendo uma na estrada do Assentamento e outra na estrada de Novo Horizonte. Usou
da  palavra  o  Vereador  para  dizer  que  estas  pontes  ficam  especificamente  localizadas:  uma  na  estrada  do
Assentamento, depois da Fazenda Morada do Sol, onde será necessário trocar todas as pranchas e a outra ponte
fica na Linha de Novo Horizonte, logo depois da entrada da Linha três, onde seria essencial levantar e trocar das
pranchas.  Segundo o Vereador as péssimas condições destas pontes vêm causando riscos de acidentes a
população, por isso, venho encarecidamente solicitar que seja feita com a máxima urgência a manutenção das
mesmas. A Indicação não sofreu mais nenhuma discussão e foi aprovada por todos. Não havendo mais
matérias a serem deliberadas pelo Plenário e passou-se as explicações pessoais.  E, não havendo 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 21/06/2021. 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 14 de junho de 2021.


