
[ Página nº 1 ]

ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
  Site Oficial: www.castanheira.mt.leg.br | E-mail: camara@castanheira.mt.leg.br

  Palácio "Eduardo de Freitas Martins" | Rua Mato Grosso, nº 186, bairro Centro, CEP 78.345-000, Castanheira / MT
 
 

Ata da Trigésima Quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de
Castanheira, Estado de Mato Grosso, do ano de 2021

Autoria: MESA DIRETORA DA CÂMARA

OUVIDORIA LEGISLATIVA | E-mail: ouvidoria@castanheira.mt.leg.br - Telefone/WhatsApp: 0800 878 2190
REGISTRADO e PUBLICADO em 13/12/2021 no endereço eletrônico: https://www.castanheira.mt.leg.br/ata-da-sessao-ordinaria-35-2021/

Realizada aos 13 (treze) dias do mês de dezembro do ano de 2021, às 19:00hs (dezenove 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 o Vereador Rogério Graeff 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 35/2021, 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 da
leitura da Moção de Pesar nº 01/2021; leitura da Moção de Congratulação nº 01/2021; leitura das Moções de
Aplausos nº 03, 04 e 05/2021 e leitura da Justificativa de Ausência nº 25/2021. Encerrado a Expediente a Segunda
Secretária,  Vereadora Marisa Aparecida Jardini,  efetuou a chamada observando a observou a presença da
maioria, estando ausente apenas a Vereadora Marli Dias de Oliveira Souza, que justificou sua falta por estar em
viagem ao Estado do Paraná. Iniciando a Ordem do Dia, o Presidente passou os trabalhos da Mesa ao Primeiro
Secretário que logo em seguida colocou em discussão a Moção de Pesar nº 01/2021, de autoria do Vereador
Lourival Alves da Rocha que concede a Moção de Pesar pelo falecimento da Senhora Luciana Marques Silva. Com a
palavra  o  Vereador  autor  lamentou  este  acontecimento  e,  disse  é  grande  o  pesar  da  comunidade
castanheirense, dos colegas professores e dos vereadores da Câmara Municipal de Castanheira, pela irreparável
perda com o falecimento de Luciana. Em seguida fez a entrega da Moção aos familiares de Luciana que se faziam
presentes. A Moção de Pesar não sofreu mais nenhuma discussão e foi aprovada por unanimidade de
votos. Em seguida foi colocado em discussão a Moção de Congratulação nº 01/2021, também de autoria do
Vereador  Lourival  Alves  da  Rocha  que  concede  a  Senhora  Shirley  Aparecida  Cella  de  Andrade  Moção  de
Congratulações,  por ocasião de sua aposentadoria.  Novamente com a palavra o Vereador Lourival  disse que
apresenta esta Moção de Congratulação, como forma de reconhecimento aos excelentes serviços prestados pela
Professora Shirley ao longo de sua carreira profissional, desejando sucesso nesta nova etapa se sua vida, certo
de que continuará tendo grande importância para toda comunidade castanheirense. Finalizando foi  feito a
entrega do certificado a homenageada. A Moção de Congratulação não sofreu mais nenhuma discussão e foi
aprovada por unanimidade de votos. Retornado os trabalhos da Mesa ao Presidente ele colocou em discussão
a Noção de Aplausos nº 03/2021, de autoria do Vereador Rogério Pedro Graeff que aplaude a Empresa Laticínios
Casterleite  Ltda  na  pessoa  de  seu  proprietário  Lenoir  Maria  pela  grande  contribuição  econômica  que  vem
proporcionando ao município. Com a palavra o Vereador autor disse que é necessário reconhecer a coragem e
determinismo desse empresário que acreditou e investiu em Castanheira, triunfando sobre os ventos contrários,
administrando uma Empresa com sucesso gigantesco e, sempre levando o nome da nossa cidade Castanheira
com muito orgulho. Finalizando o vereador convidou o homenageado para receber o certificado. Na sequência
foi  colocado em discussão a Moção de Aplausos nº  04/2021,  também de autoria  do Vereador  Rogério  Graeff
que aplaude o Senhor Lenoir Maria Júnior pelo seu empreendedorismo desenvolvido junto a Empresa Laticínios
Casterleite Ltda. Com a palavra o Vereador autor disse que é necessário reconhecer o talento administrativo
deste jovem que conseguiu mesmo em tempos difíceis  expandir  os negócios e acelerar o crescimento da
Empresa Casterleite e, mesmo diante das dificuldades encontradas no cenário econômico nacional, este cidadão
buscou soluções empreendedoras para dar continuidade ao crescimento dos negócios da empresa. Hoje quase
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já  no  final  destes  dias  difíceis  que  passamos  devido  a  pandemia  causada  pela  Covid-19,  podemos  dizer  que
graças  a  sua  habilidade  de  empreendedor  a  Empresa  Casterleite  superou  todas  as  dificuldades  enfrentadas
neste período. A Moção de Aplausos não sofreu mais nenhuma discussão e foi aprovada por unanimidade
de votos. E, por último foi colocado em discussão a Moção de Aplausos nº 05/2021, também de autoria do
Vereador Rogério Graeff que aplaude a empresa indústria de laticínios princesa na pessoa de seu proprietário Leonir
chaves pela grande contribuição econômica que vem proporcionando ao município. Novamente com a palavra o
Vereador  Rogério  Graeff  disse  que  Leonir  Chaves,  mais  conhecido  por  todos  como  “LÉO”  também  é  um
empresário que revolucionou o segmento lácteo em nosso município, expandindo nossos produtos para todo
Brasil através do Laticínios Princesa, contribuindo assim com a economia de nosso município, criando mais
empregos  tanto  na  indústria,  quanto  na  zona  rural,  criando  parcerias  rurais  e  contribuindo  com  o
desenvolvimento  de  Castanheira.  Sendo  assim  a  Sociedade  Castanheirense,  representada  neste  ato  pelo
Legislativo Municipal, externa os mais elevados graus de elogios e aplausos ao Senhor LEONIR CHAVES, popular
“LÉO”, pelo importante papel de empreendedor que vem desenvolvendo em nosso município, principalmente
auxiliando no desenvolvimento e acreditando num futuro promissor. A Moção de Aplausos 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. O Presidente fez o uso da palavra para comunicar
que a Câmara estará entrando em período de recesso parlamentar a partir do dia 15/12/2021 e retornará aos
trabalhos normais em 15/02/2022. Em seguida declarou encerrada esta sessão e convidou a todos para a
próxima que será realizada no dia 21/02/2021. 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 13 de dezembro de 2021.


