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Realizada aos 21 (vinte e um) dia do mês de fevereiro do ano de 2022, às 17:30h (dezessete horas e trinta
minutos), no Plenário das Deliberações “Adamastor Batista de Miranda”, localizado na Sede do Poder Legislativo
do Município de Castanheira, Estado de Mato Grosso; sob a presidência do Senhor Amilcar Pereira Rios foram
abertos os trabalhos com o agradecimento da presença de todos e, em seguida convidou o Pastor Baianinho
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  nº  02/2020,  contendo  a  seguinte  pauta:
Leitura da Ata da Sessão Anterior, que depois de Lida foi submetida a apreciação do Plenário e foi aprovada por
todos. Leitura do Ofício de Candidatura para a Eleição Escolha do Vice-Presidente da Mesa Diretora da Câmara
Municipal;  leitura  da  Indicação  nº  01/2022  e  leitura  da  Justificativa  de  Ausência  nº  01/2022.  Encerrado  o
Expediente  a  Segunda  Secretária,  Vereadora  Marisa  Aparecida  Jardini,  efetuou  a  chamada  observando  a
presença da maioria, estando ausente apenas a Vereadora Marli Dias de Oliveira Souza que justificou sua falta
por estar  na Capital  do Estado acompanhando sua filha em tratamento médico.  A Justificativa foi  submetida a
apreciação do Plenário e foi acatada por todos. Iniciando a Ordem do Dia, o Presidente deu Início ao Processo
de votação para escolha do Vice-Presidente da Mesa Diretora da Câmara, explicando que, devido a renúncia do
Vereador Lourival ao cargo de Presidente da Casa e, com a posse do Vice-Presidente ao cargo de Presidente, faz-
se necessário a eleição para o Cargo de Vice-Presidente que se encontra vago neste momento. Seguindo as
determinações do Regimento Interno da Casa o Presidente deu início ao processo de votação relatando que
houve apenas o interesse do Vereador João Carlos Maria que protocolou sua candidatura ao Cargo de Vice-
Presidente. O Presidente explicou ainda a todos os presentes que, de acordo com o Regimento Interno da
Câmara a votação será por escrutínio secreto, com a discrição da cédula de “SIM ou NÃO” e, que o candidato
eleito assumirá a Vice-Presidência da Casa automaticamente a partir desta data. Após o término da votação o
Presidente convidou os Servidores da Casa Senhores Dercinei Fernandes da Silva e Marcelo dos Anjos Ribeiro
para acompanharem o processo de apuração dos votos. Após a abertura dos 08 votos foi obtido o resultado por
unanimidade de 08 votos favoráveis e nenhum contra. Dessa forma foi declarado eleito para assumir a Vice-
presidência da Câmara o Vereador João Carlos Maria a partir desta data. Dando sequência aos trabalhos da
Mesa foi colocado em discussão a Indicação nº 01/2022, de autoria do Vereador Lourival Alves da Rocha e Outro
que indicam ao Chefe do Poder Executivo Municipal a criação de um Ponto de Táxi coberto, para atender aos taxistas
e  os  usuários  do  Município  de  Castanheira-MT.  Com  a  palavra  o  Vereador  autor  disse  que  justifica  a  presente
indicação, levando em consideração a necessidade de ser criado um ponto de táxi coberto no Município de
Castanheira, além de considerar que os taxistas reivindicam a necessidade de ser construído esse ponto com
urgência.  Disse  ainda  o  Vereador  que  os  táxis  ficam estacionados  em local  à  mercê  do  sol  e  da  chuva.  Sendo
necessário assim, que se faça esse atendimento, uma vez que os táxis de Castanheira são regulamentados e os
motorista pagam seus impostos para exercerem essa atividade. Finalizando disse que será justo que o Executivo
arrume um local para atividade taxista, dando melhor conforto aos motoristas e as pessoas que são usuárias
desse serviço. A Indicação não sofreu mais nenhuma discussão e foi aprovado por unanimidade de votos.
Não  havendo  mais  matérias  a  serem  deliberadas  pelo  Plenário,  passou-se  as  explicações  pessoais.  O
Presidente  usou  da  palavra  para  fazer  a  nomeação  dos  vereadores  que  irão  fazer  parte  das  comissões
permanente  durante  o  exercício  de  2022.  As  comissões  ficaram  com  as  seguintes  composições:  Comissão  de
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Justiça e Redação: Vereadores: Lourival Alves da Rocha; Marisa Aparecida Jardini e Juarez Máximo da Silva.
Comissão de Finanças e Orçamentos: Vereadores: Rogério Pedro Graeff; Lourival Alves da Rocha e João Carlos
Maria. Comissão de Obras e Serviços Públicos: Vereadores: Merciane Dias da Costa; Marli Dias de Oliveira
Souza e Marcos de Souza Lima. E, não havendo mais nenhum Vereador a fazer uso da palavra o Presidente
declarou encerrada está sessão e convidou a todos para a próxima que será realizada no dia 07/03/2022 às
17:30 horas. 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 21 de
fevereiro de 2022.


