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Ata da 408 Sessao Ordinaria da Camara Municipal de Alto Araguaia, Estado ue IVlaw
Grosso. Aos vinte e dois dias do mes de novembro de dois mil e vinte e urn (22/11/2021),
deu-se inicio a Reuniao Ordinaria, as 18hOO(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 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 Nunes da Costa, Odair Araujo Lima,
Ricardo Barbosa dos Santos, Silvio Jose de ~tro Maia Neto e Suzana Paniago Mendes. A
Senhora Presidente, sob a prote9i<clht2.eA <t.lcJ"~rta a Sessao, em seguida fez a leitura
de uma reflexao biblica. PasA~ rertura do pequeV e.JJ.iente e em seguida passou-se it
leitura da ata da 39a Se. ~rdinaria. 0 Sf. .secretario p~~ispensa da leitura das atas,
uma vez que as mesma~am encaminhadas no e-rnail dos ver s, todos concordam e em
seguida a ata e col a em discussao e votacao, sendo aprovad unanimidade de votos.
GRANDE EXP NTE. MATEtyAS DO'. PODER EX I!I!:IVO. PROJETOS
DEVOLVIDOS COMISSOES: PROJETO DE LEI N° 071, D~DE OUTUBRO DE
2021. Institui 0 me de Previdencia Complementar no ambito do (n04do ente federativo);
fixa 0 limite mOlD par.i.. a aconc~s~a~~~p..~.sentad~r ...i~s e pensoe_s pelo~'me de previ?encia ~
de que trata 0 fti. 40 Ida Constituicao Federakautoriza a adesao a p de beneficios de

,
previdencia co~emen,itar; e da outras pro~idencIM; 0 projeto 071 v 0 acompanhado de
emenda modificativa n~ 001, de autoria da [comissao de legislacao, justica e redacao final;
PROJETO DE LEI N°; 074, DE 04 DE NOVEMBRO DE 202L "Altera a redacao da Lei
Municipal n" 4.324, de 09 de setembro de 2021" PROJETO DE LEI N° 079, DE 12 DE
NOVEMBRO DE 20Zl. Dispoe sobre a abertura de Credito Adicional Suplementar no
Orcamento do Exercicio de 2021, lei n° 4238 de 12 de novembro de 2020. 0 projeto 071 com ~
emenda, 074 e 079 foram colocados em discussao e votacao e aprovados por unanimidade de
votos. MATERIAS DO PODER LEGISLATIVO. PROJETO NOVO: PROJETO DE LEI
DO LEGISLATIVO ~o 048/2021 - "Regulamenta as formas de nomeacao das estradas rurais
Municipais (MU's) e Ida outras providencias", de autoria do Vereador Clodoaldo Jose
Fernandes; a ementa do projeto foi lida e em seguida 0 projeto foi encaminhado as comissoes em
regime de tramitacao normal. PROJETO DE~OL VIDO DAS COMISSOES: PROJETO DE
DECRETO LEGISLAtIVO N° 004/2021 1- "Concede titulo de cidada Araguaiense a Sra.
LUZIA MARIA DE ABItEU", de autoria da~ Vereadoras Odineia Mariana de Souza e Marilia
Maia Rabello Queiroz, 0 pr~o de_decreto fJi colocado em discussao e votacao e aprovado por
unanimidade de votos. INDICACPESI-:REPUERIMENTOS. Autoria do Vereador Silvio
Maia: Reguerimento nO106/2021 ':"~ita9~0 de informacoes, detalhadas, sobre a operacao de
credito firmada entre 0 municipio e a Caixa Economics (FINISA). Requer informacoes sobre 0
periodo de carencia, valor e quantidade das parcelas, valor dos juros, bem como todas as
informacoes que circundam a operacao, requer que as informacoes sejam acompanhadas de
capias dos documentos cornprobatorios." Autoria do Vereador Ricardo Barbosa dos Santos
Indicacao n? 273/2021 - "solicitando a implantacao de bueiro na rua Joao A. Ferreira "Joao If".
Autoria dos Vereadores Marilia Maia Rabello e Luizinho:lndica't3o n° 27412021
"Solicitamos que 0 Poder Executivo estude a viabilidade de isentar 0 pagamento de IPTU aos
nossos municipes portadores de doencas como HIV e Cancer" e Indicacao n° 275/2021 -
"Solicitamos a colocacao de bracos com luminarias e a troca das lampadas queimadas no Bairro
Jardim Novo Araguaia em nossa cidade", Autoria do Vereador Luizinho:lndica'tao n°t
276/2021 - "Sugerindo que os cortes de fornecimento agua sejam feitos mediante aviso previo
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escrito da DIVAES ao contribuinte, de no minimo tres dias uteis de antece encla, even
aviso ter 0 ciente do contribuinte".Autoria da Vereadora Mariana de Souza.Indicacao n°
27112021 - "indicando a instalacao de banheiro feminino e masculino na quadra poliesportiva do
bairro Professora Maria das Gracas de Souza Pinto". Autoria dos Vereadores Mariana de
Souza e Luizinho: Indicacao n° 272/2021 - "indicando a construcao de uma praca em espaco
vazio localizado na Rua Caviuna, do Bairro Professora Maria das Gracas". As indicacoes n" 271,
272, 273, 274, 275e 276 e 0 requerimentos n° 106 foram apresentados por seus autores, sendo 0

requerimento aprovado por unanimidade de votos e quanta as indicacoes a Sra. Presidente
solicitou que fossem devida~e t~tbrAiTct,.~radas as materias a Sra. Presidente,
passou ao tema livre e varios l~es fizeram usO"d"'l~durante 0 tema livre 0 vereador
Ricardo Barbosa dos Sa~ z uma homenagem aos Co . os Tutelares do Municipio.
Nada mais havendo a s~, a SenhOf.apresidente. ,agradeceu ~?c;a de todos e encerrou a
presente ~essao. :~~do - se a presen..te Ata, que ap6s lida e a~ conforrne vai assinada
pelo Presidente e W1S Vereadores preseates. . (\
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