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Realizada aos 08 (oito) dias do mês de novembro 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 Juares 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 31/2021, 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 12 e 13/2021; leitura das Indicações nº 54 e 55/2021
e leitura da Justificativa de Ausência nº 24/2021. Encerrado o Expediente a Segunda Secretária Vereadora Marisa
Aparecida Jardini, efetuou a chamada observando a presença da maioria, estando ausente apenas o Vereador
Marcos  de  Souza  Lima  que  justificou  sua  falta  por  estar  em  viagem  a  cidade  de  Sinop.  A  justificativa  foi
submetida a apreciação do Plenário e foi acatada por todos. Iniciando a Ordem do Dia, o Presidente colocou
em discussão a Indicação nº 54/2021, 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 aterro com boca de ala
em bueiro na Linha Dois, nas proximidades da propriedade do Senhor Nino. Com a palavra o Vereador autor disse
que  o  fluxo  de  águas  das  chuvas  vem  formando  erosão  em  torno  deste  bueiro  que  está  destruindo  toda  sua
estrutura, necessitando que seja feito um novo aterro e uma boca em Ala para conter os avanços desta erosão.
Disse ainda o Vereador que este serviço a ser feito irá contribuir com a economia do município, pois estará
preservando um bueiro que já foi construído anteriormente. Lembrou o Vereador que está é uma Linha de
grandes movimentos de veículos, além de ser uma Linha do transportes escolar que não pode ficar intransitável.
A Indicação não sofreu mais nenhuma discussão e foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida foi
colocada em discussão a Indicação nº  55/2021,  também de autoria  do Vereador Rogério Graeff que indica ao
Chefe do Poder Executivo Municipal, a necessidade de instalar academias ao ar livre nas comunidades dos Setores I, II,
III e IV do P. A. Vale do Seringal, bem como na Associação da Comunidade São Sebastião. Com a palavra o Vereador
disse que é do conhecimento de todos que a prática de exercícios físicos é benéfica a todo cidadão, oferecendo
qualidade de vida e possibilitando ainda o convívio social nos espaços públicos ao ar livre. Disse ainda que é
importante que os moradores destas comunidades também tenham acesso a este benefício concedido em
outras localidades da cidade. Finalizando disse que esta modalidade de academia vem sendo implantada em
várias praças e comunidades que além de servir de incentivo à prática de atividade física, irá criar um ambiente
propício à socialização, melhorando o relacionamento dos moradores destas comunidades. 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 22/11/2021. 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 08 de novembro de 2021.


