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Realizada aos 09 (nove) 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 a Vereadora Marli Dias de Oliveira Souza 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 21/2021, 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 Projeto de Lei nº
10/2021 e leitura das Indicações nº 40, 41 e 42/2021. 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 passou os trabalhos da Mesa ao Primeiro Secretário para defender proposição de
sua autoria. Logo em seguida foi colocada em discussão a Indicação nº 40/2021, de autoria do Vereador Lourival
Alves da Rocha e Outro que indicam ao Chefe do Poder Executivo Municipal, construção de banheiros, adaptação e
ampliação da cozinha, pintura e reforma da Escola Rural Municipal Jorge Amado na Comunidade de Novo Horizonte.
Com a palavra o Vereador autor disse que a Escola Rural Municipal Jorge Amado é a única escola que atende a
comunidade de Novo Horizonte, onde as séries iniciais do PRÉ I ao 5º ano são atendidos pelo município e a partir
do 6º ano são atendidos pelo Estado, com as salas anexas da Escola Estadual Paulo Freire, que compartilha as
mesmas instalações da Escola Rural  Municipal  Jorge Amado. O prédio da referida escola municipal  é uma
construção antiga, que necessita de reparos constantes, bem como a construção de banheiros adaptados para
educação infantil e educação especial, adaptação e ampliação da cozinha, pintura das salas e reforma. Está
escola  encontra-se  com  sua  estrutura  física  bem  danificada,  principalmente  o  espaço  da  cozinha  e  dos
banheiros. Os alunos, tanto masculino, quanto feminino, dividem o mesmo espaço. Os alunos da pré-escola,
dividem banheiro com os adultos e não conseguem usar o banheiro adequadamente. A escola não tem banheiro
adaptado com acessibilidade, sendo, portanto, inadequada para atender os alunos em período de pandemia,
visto que as orientações de biossegurança terão dificuldades para serem seguidas nesta unidade. A comunidade
de Novo Horizonte almeja para seus filhos cidadania, saúde e educação de qualidade. A Indicação não sofreu
mais nenhuma discussão e foi aprovada por todos. Em seguida foi colocado em discussão a Indicação nº
41/2021, também de autoria do Vereador Lourival Alves da Rocha que indica ao Chefe do Executivo Municipal,
juntamente com a Secretaria  Municipal  de  Obras,  a  necessidade de fazer  reparos  de duas pontes,  uma
localizada na Comunidade São João Batista, Setor-IV, e outra na Comunidade Santa Eliza no Setor-II, ambas no
Assentamento Vale do Seringal.  Novamente com a palavra o Vereador Lourival disse que estas pontes em
questão se encontram com buracos enormes, oferecendo risco de acidentes para as pessoas que transitarem
por ela, além do transporte escolar, uma vez que as aulas estão sendo retornadas. Então é necessário que em
regime de urgência seja feito os reparos necessários dessas pontes. A Indicação não sofreu mais nenhuma
discussão e  foi  aprovada por  todos.  Os  trabalhos  da  Mesa foram devolvidos  ao Presidente  que dando
continuidade aos trabalhos colocou em discussão a Indicação nº 42/2021, de autoria da Vereadora Marli Dias de
Oliveira Souza que indica ao Chefe do Executivo Municipal, a necessidade de fazer quebra-molas nas ruas:
Marechal Rondon, dos Migrantes, Professora Aleuda e Rua Dilson Brasileiro Rios (em frente ao Indea). Com a
palavra a Vereadora autora disse que em atendimento a justa reivindicação dos moradores venho solicitar a
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construção de redutores de velocidade nestas citadas ruas, para que possam evitar futuros acidentes, pois os
motoristas têm aplicado alta velocidade em seus veículos ao passar pelas citadas vias, colocando em risco outros
condutores e pedestres e acima de tudo das crianças. Além disso os motoqueiros fazem muitas barulho nestas
ruas durante a noite e, a colocação destes redutores de velocidade poderá diminuir toda essa desordem. A
Indicação não sofreu mais nenhuma discussão e foi aprovada por todos. Não havendo mais matérias a
serem deliberadas pelo Plenário 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 16/08/2021. 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 09 de
agosto de 2021.


