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CAMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

oessan Ordinaria da Camara Municipal de Alto Araguaia, de Mato
Grosso. Aos vinte e tres dias do mes de agosto de dois mil e vinte e um (30/08/2021), deu-se
inicio a Reuniao Ordinaria no Predio da Camara Municipal, as 18bOO (MT). Assumiu a
Presidencia dos Trabalhos a Edil Odineia Mariana de Souza, titular do cargo, terminando por
formar a Mesa, com 0 Vereador Marcos Nunes Gomes - 1° Secretario. Procedida a 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 Nunes da Costa,
Odair Araujo Lima, Ricardo Barbosa dos ~1.~SilViO Jose de Castro Maia Neto e Suzana
Paniago Mendes. A Senhora Pre~iim.>- ~ I~ e Deus, declarou aberta a Sessao, em
seguida fez a leitura de uma rltk~Tbiica. Passou-s a.<i. do pequeno expediente e em
seguida passou-se a leitura ~V da 273 sessao, 0", rdinaria . ~cretario pede a dispensa da
leitura, uma vez que Vesmas foram encaminhadas no e-~s vereadores, todos
concordam e em segN as ata sao colo,cadas e!iiscussao e vo, sendo aprovadas por
unanimidade de h'Fos. GRANDE .~XPED ENTE. MAT S DO PODER
LEGISLATIVO. PlV)JETOS DEVOL'YIDOS DA COMISSOES. P~ETO DE LEI DO
LEGISLA TIVO e042/2021 - "Da nome ao Vivei*o Municipal de AI~raguaia-MT", de

~:~~~~~;:~i¥o~=1~~:OtES~~2~itf~:J:~c!~~!~~J~~
sobre 0 estacionamento temporario e rotativo\ de veiculos em frente as farmacias, hospitais,
clinicas rnedicas e da outras providencias", de autoria do Vereador Ricardo Barbosa dos Santos
Os projetos 042 e 043 foram colocados em discussao e votacao, sendo 0 projeto 042 aprovado
por unanimidade e 0 projeto 043 aprovado com voto contrario do vereador Marilzan. .:.
INDICACOES E REOlJRIMENTOS. Autona do Vereador Fabiano do Gas: Indicaeao n°
187/2021- "solicitando a Icriayao de urna pagina para divulgacao de ohras que contam a hist6ria ""
de Alto Araguaia't.lndiceeae n° 19312021 - "solicitando a manutencao da ponte da Aninha"~
Requerimento n" 088/20~1- solicitando infonn,a90es referente a previ,sao de conclusao da OrIa
as margens do Rio Aragiuaia na Avenida ·Ar~uaia. Autoria do Vereador Odair Ferru;a: .
Requerimento n° 085/20~1."para que seja recolocada a massa asfaltica da Rua 24 de fevereiro, ~
esquina com a Rua Quin~no Bocaiuva, pois se fonnou urna ondulacao nesta parte da via" e '\
Requerimento n" 086/20~. "para que seja fe~to urn tapa-buraco sobre a Rua A, que Iiga s ~
bairros Nossa senhora Arerecida a Rua 21". Autoria do Vereador Marcos Nune. 1
Reguerimento nO087/202 { •'~eqUe,rend",o,,a a~. lizacao cadastral dos domicilios do mUniciPiQ~
de Alto Araguaia, a fim de sanar 1nc.<?nsist&1em~xistente entre 0 endereco constante na sede da
casa eo constante no talao de agua eniitioo~JDIVAES." Autoria do Vereador Silvio Maia
Indicaeao n" 194- "Solicitacao que seja instalado cameras de monitoramento em todos os
corredores do predio da Camara Municipal de forma que nao fique nenhum espaco fora do
campo de monitoramento das cameras"~Indica~ao n° 195 - "Solicitacao dos services
desentupimento de todos os bueiros do Bairro Setor Castro, especificamente, os das Ruas
Joaquim Rodrigues da Silva, Urquiza de Castro e Alvenir P. Albuquerque."Autoria d
Vereador Ricardo Barbosa dos Santos: Indicaeao n° 196/2021- "sugerindo a arnpliacao da rua .
que desce dos Bairro Caminho das Aguas para a Aninha possibilitando a passagem de doi~
veiculos". Autoria dos Vereadores Odineia Mariana de Souza e Luiz Carlos Machad~ ~ '\
Junior: Indicaeao n" 192 - "indicando 0 asfaltamento e construcao de urn sistema para 0 '-.:

escoamento de agua da chuva no Bairro Caminho das Aguas", Autoria da Vereadora Odineia s;
Mariana de Souza: Indicacao n'' 190/2021 - "indicando que seja feito urn cronograma para ;U"
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atendimento odontologico na zona rural do municipio" e Indicaeao n° 1911202 - III lean
asfaltamento da Rua Araujo de Castro, Setor AtHintieo"._As indicacoes 187, 190, 191, 192, 193,
194, 195 e 196 e os requerimentos 085, 086, 087 e 088 foram apresentadas por seus autores; os
requerimentos foram levados a discussao e votacao e aprovados por unanimidade e quanto as
indicacoes a Sra. Presidente solicitou que fossem devidamente eneaminhadas. Eneerradas as
materias a Sra. Presidente, pas sou ao tema livre, momenta em que a Vereadora Odineia Mariana
fala sobre video divulgado pelo Vereador Silvio nas redes sociais, video este que trata de fato
oeorrido no dia 20 apos a sessao, e em sAd;t Vereador Silvio tambem faz uso da palavra
para rebater a fala da veread~oa -\J i '41~ais havendo a se tratar, a Senhora
Presidente, agradeeeu a presen ~~s e eneerrou ~pUn~ssao. Lavrando - se a presente
Ata, que apes lida e ach~ nforme vai assinada pelo "lVt;,nte e demais Vereadores
presentes. V
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