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Realizada aos 14 (quatorze) dia do mês de março 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 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 nº 04/2022, 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  das  Indicações  nº  02,  03  e  04/2022.  Encerrado o  Expediente  a  Segunda
Secretária, Vereadora Marisa Aparecida Jardini, efetuou a chamada observando a presença todos os vereadores.
Iniciando a Ordem do Dia, o Presidente colocou em discussão a Indicação nº 02/2022, de autoria da Vereadora
Merciane Dias da Costa que indica ao Chefe do Executivo Municipal a necessidade de reformar o piso do Centro de
Eventos Municipal “Sulmira Tem-Pass Horn”. Com a palavra a Vereadora autora disse que esse Centro de Eventos
Municipal, que leva o nome da saudosa Zulmira Tem-Pass Horn, que antes da pandemia foi frequentemente
utilizado para festas e reuniões dos idosos,  hoje necessita urgentemente de uma reforma para corrigir  as
elevações existentes no piso deste salão. Disse ainda a Vereadora que com o avanço da vacinação contra a
COVID-19, a população está sendo imunizada e, tão logo poderemos voltar as atividades normais. Finalizando
disse que este salão será utilizado para receber novamente os idosos em reuniões e festas que são organizadas
pela Secretaria de Assistência Social do Município. E, para dar mais conforto e segurança o piso precisa ser
nivelado. A Indicação não sofreu mais nenhuma discussão e foi aprovada por unanimidade de votos. O
Presidente passou os trabalhos da Mesa ao Primeiro Secretário para defender proposição de sua autoria, que
logo na sequência colocou em discussão a Indicação nº 03/2022, de autoria do Vereador Amilcar Pereira Rios
que indica ao Chefe do Executivo Municipal, juntamente com o Departamento de Urbanismo a necessidade de fazer a
limpeza  dos  meios-fios  das  Ruas  e  Avenidas  da  cidade.  Com a  palavra  o  Vereador  falou  da  necessidade de  fazer
uma  limpeza  nos  meios-fios  das  ruas  e  avenidas,  pois  esta  é  uma  reivindicação  constante  dos  moradores  de
nossa cidade, os quais reclamam que as guias de meios-fios das ruas estão cheias de mato e sujeira. Segundo o
Vereador referida reivindicação visa atender uma necessidade básica, onde a cidade carece de uma limpeza
geral  de  suas  vias  públicas.  A  Indicação  não  sofreu  mais  nenhuma  discussão  e  foi  aprovada  por
unanimidade de votos. Retornado os trabalhos da Mesa foi colocada em discussão a Indicação nº 04/2022, de
autoria da Vereadora Marisa Aparecida Jardini  que indica ao Chefe do Executivo Municipal,  a necessidade de
reformar o Posto de Saúde da Comunidade de Novo Horizonte. Com a palavra a Vereadora autora disse que a
atenção básica caracteriza se por um conjunto de ações na saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a
promoção e a proteção da saúde, sendo a principal porta de entrada e o centro articular do acesso dos usuários
ao Sistema Único de Saúde-SUS e as redes de atenção à saúde. Concluindo a Vereadora disse que fez uma visita
“in loco” a este Posto de Saúde e percebeu a necessidade de se fazer várias manutenções neste prédio, tais
como: reforma com pinturas e reparos nas paredes; colocar cerâmicas no piso; dar manutenção nas instalações
de energia elétrica e rede de água. 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  uso  da  palavra  o  Presidente  declarou
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encerrada está sessão e convidou a todos para a próxima que será realizada no dia 21/03/2022 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 14 de março de
2022.


