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Realizada aos 02 (dois) dias do mês de agosto 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 João Carlos Maria 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 20/2021, 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 dos Projetos de Leis nº 08 e 09/2021; leitura da Indicação nº 39/2021 e leitura da Justificativa de Ausência
nº  14/2021.  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  na  cidade  de  Ribeirão  Preto  –  SP  em  tratamento  de  saúde.  A  justificativa  foi
submetida 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
colocada em discussão a Indicação nº 39/2021, de autoria do Vereador Lourival Alves da Rocha que indica ao
Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de fazer a contratação dos serviços de uma empresa que atue na
área de monitoramento ou de um funcionário que atue na função de guarda para vigiar os patrimônios públicos entre
os bairros Guadalupe e Santa Rita. Com a palavra o Vereador autor disse que a região limítrofe entre os Bairros
Guadalupe e Santa Rita, entre as ruas 21 de abril e Idelfonso Paz (antiga 8 de setembro), agrega o maior número
de órgãos públicos do Governo Municipal,  além da Secretaria Municipal de Educação e Cultura,  Secretaria
Municipal de Assistência Social, o antigo PETI, Centro do Idoso, PSF Urbano, Creche Municipal Pequeno Príncipe e
suas novas instalações, Escola Municipal Castanheira e suas novas instalações, Ginásio Municipal de Esportes,
Academia e Saúde,  Biblioteca Municipal  e Procon, além da Assessoria Pedagógica do Estado.  Segundo o
Vereador nos últimos anos em diversas ocasiões o patrimônio público tem sido alvo da ação de vândalos e, o
fato mais recente foi a destruição de uma porta de blindex, na nova Creche Municipal, na Rua Nossa Senhora
Aparecida, no Bairro Santa Rita. Na mesma região, a primeira Academia ao Ar Livre de Castanheira, inaugurada
na primeira gestão da ex-prefeita Mabel de Fátima Milanezi Almici, é um exemplo oportuno de como algumas
pessoas não tem respeito algum pelo bem público. Com os aparelhos danificados, teve que ser desativada. Essa
região  da  cidade  comporta  o  maior  número  de  órgãos  públicos:  Com  alto  índice  de  violência,  tem  ficado
vulnerável a ação de vândalos, o que requer providências em caráter permanente. A Indicação não sofreu mais
nenhuma discussão e foi aprovada por todos. Os trabalhos da Mesa foram devolvidos ao Presidente que em
seguida  observou  não  haver  mais  matérias  a  serem  deliberadas  pelo  Plenário  passou-se  as  explicações
pessoais.  O  Presidente  despachou os  Projetos  de  Leis  nº  08  e  09/2021  para  a  Comissão  de  Finanças  e
Orçamentos para que sejam analisados e emitidos os pareceres dentro do prazo regimental. 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 09/08/2021. 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 02 de agosto de 2021.


