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Realizada aos 18 (dezoito) dias do mês de outubro do ano de 2021, às 16:00hs (dezesseis horas), 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 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 29/2021, 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 50, 51 e 52/2021. 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 50/2021, de autoria do Vereador Marcos de Souza Lima que
indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Obras, a necessidade de
reformar  uma  ponte  no  rio  Tucanã,  que  fica  na  Linha  Bom  Futuro  para  o  Vale  dos  Esquecidos.  Com  a  palavra  o
Vereador autor disse que esteve visitando esta Linha e constatou que está ponte necessita urgentemente de
uma boa reforma, pois suas pranchas já estão todas soltas, podendo a qualquer momento vir a causar acidentes
com veículos. Disse ainda a Vereador que esta ponte serve de passagem entre a Linha Bom Futuro e o Vale dos
Esquecidos, sendo está uma Linha essencialmente necessária para o trânsito da população local e, a falta da
manutenção desta ponte tem causado sérios problemas, onde as madeiras vão sendo deterioradas pela ação do
tempo, fato que coloca em risco a segurança da população. A Indicação não sofreu mais nenhuma discussão
e foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida foi colocada em discussão a Indicação nº 51/2021, de
autoria  do  Vereador  Rogério  Pedro  Graeff  que  indica  ao  Chefe  do  Poder  Executivo  Municipal,  juntamente  com  a
Secretaria Municipal de Obras, a necessidade de fazer o rebaixamento de um morro próximo a propriedade do Senhor
Zé  do  Trator  na  Comunidade  São  Sebastião.  Com  a  palavra  o  Vereador  autor  disse  que  este  morro  vem
dificultando o trânsito de veículos com carga, além de prejudicar o transporte escolar, pois muitas vezes pais de
alunos  precisam  levar  seus  filhos  até  dois  quilômetros  onde  o  ônibus  não  consegue  chegar.  Finalizando  o
Vereador  disse  que  a  realização  destes  serviços  irão  proporcionar  melhorias  para  os  produtores  desta
comunidade  que  hoje  tem  dificuldades  de  escoar  seus  produtos  devido  a  este  obstáculo  deste  morro.  A
Indicação não sofreu mais nenhuma discussão e foi aprovada por unanimidade de votos. E, por último foi
colocada em discussão a Indicação nº 52/2021, também de autoria do Vereador Rogério Pedro Graeff que indica
ao Chefe do Poder Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Obras, a necessidade de fazer um
bueiro de alvenaria e um rebaixamento de um morro nas proximidades da propriedade do Senhor Jonas Goiano na
Linha Santa Emília. Novamente com a palavra o Vereador Rogério disse que esta é uma constante cobrança de
moradores da região que vem sofrendo com as dificuldades de tráfego nesta Linha. O Vereador disse que esteve
visitando  esta  Linha  e  pode  observar  as  dificuldades  que  está  população  vem  enfrentando  para  escoar  seus
produtos e também com o transporte escolar devido a péssima situação desta mesma. A Indicação não sofreu
mais nenhuma discussão e foi aprovada por unanimidade de votos. 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 esta sessão e convidou a todos para a próxima que será realizada no
dia 25/10/2021. Esta ata foi digitada em duas vias de igual teor e forma, para uso interno e externo desta Casa de
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Leis, que depois de lida e aprovada segue assinada por todos. Castanheira, Estado de Mato Grosso, em 18 de
outubro de 2021.


