
 

ATA DA 40ª SESSÃO ORDÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO 

ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO. Aos Vinte e Um  dias do Mês 

de Novembro de 2018 (21/11/2018), deu-se  início  a Reunião Ordinária no 

Prédio da Câmara Municipal,  às 18h (MT). Assumiu a Presidência dos Trabalhos 

o Edil Jorge Antônio de Melo, titular do cargo, terminando por formar a Mesa, 

com o Vereador Henrique Cândido de Moraes – 1º Secretário. Procedida à 

verificação de presenças, constatou-se mais as seguintes: André  Buono Leal, 

Clodoaldo José Fernandes,  Deusdete Teodoro de Resende, José Airton de 

Andrade,  Marcos Aurélio da Silva, Marilzan Nunes da Costa,  Paulo Lopes 

Rodrigues e Sylvia Maia Santos Berigo e Vanderlei Luiz Marques.  O Sr. 

Presidente, sob a proteção de Deus, declarou aberta a sessão e fez a  leitura de um  

versículo bíblico.  O 1º secretário fez a leitura das correspondências recebidas 

pela Casa. Passou-se à leitura da ata  da  39º sessão Ordinária e o Sr. Presidente 

pede a dispensa da leitura, uma vez que a mesma foi encaminhada no e’mail dos 

vereadores e todos concordam e em seguida é colocada em discussão e votação, 

sendo aprovada por unanimidade de votos. O Vereador Marcos Aurelio solicitou 

a retirada da Moção de Repudio nº 001 e a inclusão do Requerimento 172; Jorge 

pediu a inclusão do Requerimento 170; Jose Airton pediu a inclusão do 

Requerimento 171 e Henrique pediu a inclusão do Requerimento 173; o pedido 

de retirada da moção e os pedidos de inclusão dos requerimentos foram colocados 

em discussão e votação e aprovados. MATÉRIAS DO PODER EXECUTIVO. 

Projetos novos: Projeto de Lei nº 083/2018 – “Dispõe sobre permissão para 

utilização de salas de Escola Municipal e dá outras providências”;  Projeto de 

Lei nº 084/2018 – “Autoriza a doação de equipamento odontológico de 

propriedade do Fundo Municipal de Previdência Social – PREVIMAR, para a 

Secretaria Municipal de Saúde de Alto Araguaia” e Projeto de Lei nº 085/2018 – 

“Dispõe sobre a aprendizagem na Administração Pública Direta e Indireta de Alto 

Araguaia, e dá outras providências.” Os projetos foram lidos e houve o pedido de 

tramitação do Projeto 083 em regime de urgência simples; o pedido foi colocado 

em discussão e votação e foi aprovado; em seguida o projeto 083 foi colocado em 

discussão e votação e foi aprovado; os projetos 084 e 085 foram encaminhados às 

comissões em regime de tramitação normal. MATÉRIAS DO PODER 

LEGISLATIVO. Projetos novos: Projeto De Resolução N° 001/2018 - Institui 

Comissão Especial destinada a revisão e alteração do Regimento Interno da 

Câmara Municipal de Alto Araguaia. Autoria de Diversos Vereadores e Projeto 

de Lei nº 014/2018 – De autoria do Vereador Jorge Antônio de Melo e 

Demais Vereadores - “Dispõe sobre a obrigatoriedade de recolhimento de 



 

resíduos fecais de animais conduzidos em espaços públicos, bem como, a 

obrigatoriedade do Poder Executivo de recolher os animais abandonados ou 

soltos nas vias públicas e dá outras providências”. O Projeto de Resolução 001 e 

Projeto de Lei 014 foram lidos; em seguida o vereador Marilzan solicitou que 

Projeto de Resolução 001 fosse apreciado em regime de urgência simples; o 

pedido foi colocado em discussão, sendo aprovado e obteve voto contrário do 

Vereador Henrique; em seguida o Projeto de Resolução 001 foi colocado em 

discussão e votação e foi aprovado por unanimidade; o Projeto de Lei 014 foi 

encaminhado às comissões em regime de tramitação normal. Projeto devolvido 

das comissões: Projeto de Lei nº 013/2018 – De autoria do Vereador 

Vanderlei Marques – PSB - Vice-Presidente da mesa diretora - “Cria o Dia 

Municipal da Ordem DeMolay, no âmbito da Cidade de Alto Araguaia – MT”; o 

projeto 013 foi colocado em discussão e votação e aprovado por unanimidade. 

Requerimentos e Indicação.  Autoria do Vereador JOSÉ AIRTON DE 

ANDRADE: Requerimento 167/2018 – “Requerendo que seja feita Limpeza e 

Manutenção no Estádio Antônio Afonso de Melo – Bilinão” e Requerimento 

171/2018 - requerendo cumprimento do art. 41 da Lei Federal 10.741/2003 

(estatuto do idoso), bem como o art. 7º da Lei Federal 10.098/2000 (lei de 

acessibilidade), em toda a extensão da Avenida Carlos Hugueney. Autoria do 

Vereador HENRIQUE CÂNDIDO DE MORAES: Requerimento 169/2018 – 

“Solicita que seja realizado reforma nas Ambulâncias de nossa cidade”; 

Requerimento 173/2018 - pedindo celeridade em relação as obras de 

recuperação e pavimentação do trecho de Alto Araguaia-MT a Alto Taquari e que 

seja disponibilizado para esta Casa de Leis o cronograma de atividades para com 

esta obra” e Indicação 066/2018 – “Solicita que seja realizado serviço de 

paliativo das vias públicas do Bairro Professora Maria das Graças de nossa 

cidade”. Autoria do Vereador MARCOS AURÉLIO DA SILVA: 

Requerimento 168/2018 – “Requerendo que seja incluído no calendário 

esportivo municipal as aluas práticas na modalidade de Jiu-Jitsu e Karatê” e 

Requerimento nº 172/2018 – solicitando  que o atendimento da Energisa a toda a 

Zona Rural do Município seja de responsabilidade do Escritório sediado em Alto 

Araguaia. Autoria do Vereador Jorge Antônio de Melo: “solicitando ações no 

sentido de revogar o ato de remoção do Servidor Lázaro Prudêncio Carrijo de 

Souza, Agente de Sistema Penitenciário, da Cadeia Pública de Alto Araguaia para 

Penitenciária  de Rondonópolis”. Os requerimentos 167, 168, 169, 170, 171, 172  

e 173  e a indicação 066 foram apresentadas por seus autores, sendo os 

requerimento levados a discussão e votação e aprovados por unanimidade e 



 

quanto às indicação o Sr. Presidente solicitou que fosse devidamente 

encaminhada. Encerradas as matérias, o Sr. Presidente passou ao Tema Livre e 

diversos vereadores fizeram uso da palavra. Vereadora Sylvia cobra a resposta ao 

Requerimento Verbal “Solicitando informações  sobre a Obra de Revitalização 

da Avenida Araguaia trecho entre as Ruas Benjamin Constant e Rio Branco, 

bem como cópia do Projeto de Revitalização, Cronograma Físico-Financeiro e 

Planilha do que já foi gasto e dos restos a pagar”, encaminhado ao Prefeito e ao 

Secretário de Obras e pedi que seja reiterado o oficio que solicita estas 

informações. Nada mais havendo a se tratar, o Sr. Presidente encerrou a presente 

sessão.  Lavrando–se a presente Ata, que após lida e achada conforme vai 

assinada pelo Presidente e demais Vereadores presentes.  

 

André Buono Leal ______________________________ 

Clodoaldo José Fernandes ______________________________ 

Deusdete Teodoro de Resende ______________________________ 

Henrique Cândido de Moraes ______________________________ 

Jorge Antônio de Melo ______________________________ 

José Airton de Andrade ______________________________ 

Marcos Aurélio da Silva ______________________________ 

Marilzan Nunes da Costa ______________________________ 

Paulo Lopes Rodrigues ______________________________ 

Sylvia Maia Santos Berigo ______________________________ 

Vanderlei Luiz Marques ____________________________ 

 


