
 

Ata da 8ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Alto Araguaia, Estado de 

Mato Grosso. Aos Três dias do mês de dezembro  de 2018 (03/12/2018), deu-se início a 

Reunião Extraordinária no Prédio da Câmara Municipal,  às 19 h (MT). Assumiu a 

Presidência dos Trabalhos o Jorge Antônio de Melo, presidente  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 Vereador Jorge Antônio de Melo apresentou 

pedido a inclusão na ordem do dia enviado pelo Prefeito do Projeto de Lei do Executivo 

nº  095 “Autoriza o Poder Executivo a adquirir gêneros alimentícios e doá-los ao Rotary 

Club de Alto Araguaia, para a realização do evento Churrasco Natal de Luz”; o pedido 

foi colocado em discussão e votação e aprovado por unanimidade. Em seguida deu inicio 

às MATÉRIAS DO PODER EXECUTIVO. Projetos novos: Projeto de Lei nº 

090/2018 – “Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento do 

Exercício de 2018, Lei nº 3.996 de 12 de dezembro de 2017 e dá outras providências”; 

Projeto de Lei nº 091/2018 – “Fixa valor mínimo para o ajuizamento da Execução Fiscal 

objetivando a cobrança de dívida ativa da Fazenda Pública Municipal e dá outras 

providências”; Projeto de Lei nº 092/2018 – “Dispõe sobre autorização para custear 

despesas com propaganda volante para divulgação de ações do Cartório da 8ª Zona 

Eleitoral de Mato Grosso” e Projeto de Lei  nº  095 - “Autoriza o Poder Executivo a 

adquirir gêneros alimentícios e doá-los ao Rotary Club de Alto Araguaia, para a 

realização do evento Churrasco Natal de Luz”; o pedido foi colocado em discussão e 

votação e aprovado por unanimidade. Os projetos 090, 091, 02 e 095 foram lidos e logo 

após o vereador Jorge solicitou que mesmos fossem apreciados em regime de urgência 

simples; o pedido foi colocado em discussão, momento em que o vereador Marilzan 

pediu que o Projeto 091 fosse apreciado em regime de urgência especial e os vereadores 

concordaram; o pedido em tramitação em regime de urgência simples dos projetos 090, 

092 e 095 e o pedido de tramitação do projeto 092 em regime de tramitação especial 

foram colocados em discussão e votação e aprovados; os projetos 090, 092 e 095 foram 

colocados em discussão e votação e aprovado por unanimidade de votos; o projeto 091 

foi encaminhado às comissões em regime de urgência especial. Projetos  Projeto 

devolvido das comissões: Projeto de Lei nº 080/2018 - “Autoriza o Poder Executivo a, 

incluir ação no Anexo I, da Lei Municipal n.º 3992, de 28 de novembro de 2017 - Plano 

Plurianual, e incluir ação no Anexo I, da Lei Municipal n.º 4056, de 12 de julho de 2018 

– Lei das Diretrizes Orçamentárias”, acompanhado da Emenda Modificativa N° 

001/2018 do Projeto de Lei N° 080 – de autoria de todos vereadores e Emenda 

Modificativa N° 002/2018 do Projeto de Lei N° 080 –  de autoria do vereador José 

Airton de Andrade e demais vereadores e o 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”. O 

Projeto 080 com as emendas e o Projeto 084, foram colocados em votação e aprovados. 



 

MATÉRIA DO PODER LEGISLATIVO.  Projeto novo: Projeto de Decreto nº 

004/2018 – “Concede Título de Cidadão Araguaiense a pessoa que menciona e dá outras 

providências”; o Projeto  foi lido e encaminhado à comissão competente. Projeto 

devolvido das comissões: Projeto de Lei nº 014/2018 – “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 014 foi colocado em 

discussão e votação e foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a se tratar, o 

Senhor Presidente, agradeceu a presença de todos e 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 ______________________________ 

  

 


