
ESTADO DE MATO GROSSO Aprovado
PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

Ata da 258 Sessao Ordinaria da Camara Municipal de Alto Araguaia, stado e
Mato Grosso. Aos nove dias do mes de agosto de dois mil e vinte e um (09/08/2021),
deu-se inicio a Reuniao Ordinaria no Predio da Camara Municipal, as 18hOO(MT).
Assumiu a Presidencia dos Trabalhos a Edit Odineia Mariana de Souza, titular do cargo,
terminando por formar a Mesa, com 0 Vereador Marcos Nunes Gomes - 1° Secretario,
Procedida it verificacao de presencas, constatou-se mais as seguintes: Clodoaldo Jose
Fernandes -Jose Fabiano Dias de Souza, Luiz Carlos Machado Junior, Marilia Maia
Rabello Queiroz, Marilzan Nun~<it ~f ••.~raujo Lima, Ricardo Barbosa dos
Santos, Silvio Jose d~C ~~Im-Frero ~uWa n.iago Mendes. A Senhora
Presidente, sob a prote~- eus, dec1arouaberta a s!'~~SegUida fez a leitura de
~m~reflexao biblica. ~ ou-_seit lei~ura.dopeq...ueno exp~ . e em .seguidapass?u-se
a leitura da ata da a Sessao Ordinaria . 0 Sr. Secretario a dispensa da leitura,
uma vez que a smas foram encaminhadas no e-mail C\vereadores, todos
concordam e em uida as ata sao colocadas etp discussao e vott sendo aprovadas
por unanimida e votos. GRANDE EXPEDIENTE. MATE S DO PODER
EXECUTIVO OJ,TGDELEI~J?E O~ DE AGOSTO D.21. Dispoe sobr
a abertura de CJlgito "'.•.dicional Especial n~ O~ento do Exerc.icio tptl021 , lei n" 4238
de 12 de novembro de~020; PROJETO D¢ LEI N° 049, DE 06 DE AGOSTO DE 2021.
Dispoe sobre a abertura de Credito Adicional Suplementar no Orcamento do Exercicio de
2021, lei n° 4238 de Ig de novembro de 2020 e PROJETO DE LEI N° 050, DE 06 DE
AGOSTO DE 2020. "Autoriza 0 Poder Executivo a realizar igasto com instalacao de
aparelhos de ar condicionado na Escola Estadual "Maria Auxiliadora". Os projetos 048,
049 e 050 foram lidos e vieram com pedido de tramitacao em regime de urgencia
especial; 0 pedido foi colocado em discussao e votacao e aprovado por unanimidade; em
seguidas.os.projetos 0~8, 049 e 050 foram ~.oIOCadOSem discussao e votacao e aprova~-
por unanimidade. !
Projeto devolvido das cemlssaes: PROJETO DE LEI N° 045, DE 29 DE JULHO DE r
2021 - "Dispoe sobre \a criacao do Viveiro Municipal de Alto Araguaia, e da outras ~
providencias"; 0 projeto 045 f~i C.OI0ca4o em discussao e votacao e aprovado por ~
unanimidade de votos. ~ATERIAS DO PODER LEGISLATIVO. PROJETO ~
NOVO. PROJETO DE LeNt: 041 -~'1)j,poe sobre a humanizacao do atendimento ~\ ~
area da saude publica municipat--e"d~L!JutIlasprovidencias", de autoria dos vereadore~
Silvio Maia e Suzana Paniago Mendes; "it- ementa do projeto 041 foi lida e em seguida o"r;
vereador Silvio solicitou que 0 mesmo tramitasse em regime de urgencia simples; l\.' v
pedido foi colocado em discussao e votacao e aprovado por unanimidade, sendo portanto~
o projeto 041 encaminhado as comissoes em regime de urgencia simples. Autoria d
Vereador Silvio Maia: Indlcacao n° 16112021 -_ "Solicitacao para que intensifique
services de limpeza nas ruas do bairro Jardim Novo Araguaia. Na indicacao 138,
solicitamos ao Poder Executivo, que intensificasse os services de limpeza nas ruas d
bairro Jardim Novo Araguaia. Em parte, a indicacao foi atendida, porem, a limpeza foi
feita somente nas ruas asfaltadas. Assim, venho por meio deste reiterar 0 pedido feito n~'

, cl/indica~ao 138, para que seja feita a limpeza nas ruas nao asfaltadas tarnbem." Autoria do~
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Vereador Odair Ferruja: Indicaeao n° 172/2021 - "Solicitando a criacao de uma aba
no Site da Prefeitura Municipal de Alto Araguaia e na Camara Municipal de Alto
Araguaia para divulgacao dos pontos turisticos (Cachoeiras, Trilhas e Rios) do municipio
que seja mantido com fotos e informacoes sobre a localizacao dos mesmos" e Indicaeao
n" 173/2021 - "Solicitando que sejam colocadas placas nos postes de energia, 0 endereco
das ruas com indicacao de setas na ordem crescente e decrescente". Autoria do
Vereador Luizinho e Odineia Mariana Indicaeao n° 171 - "Solicitamos urn
posicionamento sobre 0 convenij,1.~ma.TfeI#xcutivo sobre a implementacao do
Curso de Bacharelado em C· A ~~elS a<J!IPYs ° 86780/2020 e do Curso de
Licenciatura em Pedago . processo n086808/202." . da Vereadora Odineia
Mariana de Souza: I . ~ao n" 170/2021 - "indicando a ncao da iluminacao da
OrIa do Praia" e I~~ 0 n° 175/2021 - "indican do a isencao gamento do Imposto
Predial e Territori rbano (IPTU) PW..f1' os beneficiaries do pro.a Feijao no Fogo".
As indicacoes 16~ 0,171,172,173 e 175 foram apresentadas p~us autores, quanto
as indicacoes a-...a. Presidente solicitou que fossem devidame~ encaminhadas e
Encerradas as ~ria~ a Sra~Presid~sou \ao tema livre e ;P;ra. Presidente e
varies vereadotQ.fizedun uso da palavra, ~oinento em que 0 verea<J'P Fabiano do Gas
solicitou da Sra. Presidente que cobrasse dP executivo a resposta do requerimento 059,
que fossem divulgadas ~m nosso site as leis 'aprovadas e que 0 setor de imprensa fizessem
divulgacao nas redes sqciais das emendas conseguidas atraves dos deputados. Nada mais
havendo a se tratar, a Senhora Presidente, agradeceu a presenca de todos e encerrou a
presente Sessao, Lavrando - se a presente Ata, que ap6s lida e achada conforme vai
assinada pelo Presidente e demais Vereadores presentes.
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