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ESTADO DE MATO GROSSO
PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

Xta da 278 Sessao Ordinaria da Camara Municipal de Alto Araguaia, Estado de Mato
Grosso. Aos vinte e tres dias do mes de agosto de dois mil e vinte e um (23/08/2021), deu-se
inicio a Reuniao Ordinaria no Predio da Camara Municipal, as 18hOO (MT). Assumiu a
Presidencia dos Trabalhos a Edil Odineia Mariana de Souza, titular do cargo, tenninando por
fonnar 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 I-

Souza, Luiz Carlos Machado JUnior, Marilia Maia Rabello Queiroz, Marilzan Nunes da Cost~~
Odair Araujo Lima, Ricardo Barbosa dos ~'I Silvio Jose de Castro Maia Neto e Suzana ~
Paniago Mendes. A Senhora Pre~i_ •.•...A I~V"..eDeus, declarou aberta a Sessao, em ~
seguida fez a leitura de uma ~~lblica. Passou-M a do pequeno expediente e em
seguida passou-se a leitura~'Y da 268 Sessao ,Ordinaria. . cretario pede a dispensa da
leitura, uma vez que ¥esmas foram encaminhadas no e- dos vereadores, todos
concordam e em~e as ata sao cO"locadasesn discussao e vo , sendo aprovadas P~.q
unanimidade de vo RANDE EXPIl;J)lENTE. ~ATERIAS DO ~DER EXECUTIV,
PROJETO DE LE 053, DE 20 DE AGOSTO Oa 2021. Dispoe sob~abertura de Credito~g~~~o;a~;:~:~erOj~~~j:;~~i~do!x:c~:.~s,~~i:~:d~:!2:!c~!~~;'~;~:o~de~
as cormssoes e egime de tramitacao norm 1.~1:ERIAS DO POD~T~EGISLATIV
PROJETO OS. ! INDICA OES - 'UERIMENTOS. INDICA DES E
REQUERIMENTOS 4utoria do Vemdot Marilzan Nunes da Costa : Indicaeao n°
18112021 - "Solicitando Rue a Prefeitura faea abertura de uma estrada (MU) ligando a sede d
nosso municipio a Assobiayao Recanto do Boiadeiro". Autoria do Vereador Odair Ferruja:

r
Indicaeao n'' 18212021 1para que seja realizada a substituicao da grama do campo de futebol
Society do Complexo Esportivo Euclides Carrilho de Castro Neto por grama sintetica, visto q
o gram ado apresenta ondulacoes, bem como diversas partes arenosas. Alem disso, que seja feita
a troca dos refletores atuais por refletores de LED";_Requerimento n" 083/2021 - para que seja ~
efetuada a compra de imateriais eletricos para a manutencao da iluminacao publica" e~
Requerimento n" 084/~21- para que seja ~olocada as protecoes das faixas luminosas de "~"
identificacao das escolas] Adalcy da Conceicao Rodrigues, Maria Julia de Almeida, Lourenca ~
Afonso de Melo e CrecheIzoldina de Castro Maia". Autoria do Vereador Luizinho: Indicacao
n° 183/2021- "Solicito e sejam feitas melborias na iluminacao do Cemiterio Municipal de IfV(' ,
Alto Araguaia" e Indica i 0 8412021- "Solicito a criacao da Secretaria Municipal Transite de ~
Alto Araguaia".Autoria do reador Rica do Barbosa dos Santo : Indieacao n" 185/2021-
solicitando reparos emergenciai -eJ!l pQjlt08''d'ps estradas MU-42 a MU-43, na regiao do P.A
Gato Preto". Autoria do Vereador l)biapo do Gas: Indlcaeao n° 186/2021- "solicitando
realizacao de campanha no municipio para incentivar as pessoas a se imunizarem contra 0

Covid-19"; Requerimento n" 080/2021 - "requerendo do Secretario Milton Lima uma c6pia da--~!£'Io1~\
resposta dada ao Oficio N° 2912021 protocolizado pelo Sindicato dos Servidores Publicos
Municipais de Alto Araguaia" e Requerimento n° 08112021- solicitando do Executivo
informacoes referente solucao adotada para 0 acesso dos moradores da Regiao do Recanto do
Boiadeiro". Autoria do Vereador Silvio Maia: Indicaeao n° 188/2021 - "Solicitacao para que
intensifique os services de coleta de lixo e limpeza das Ruas do Bairro Demellas". Autoria da
Vereadora Suzana Paniago: Requerimento n" 082/2021 - "requerendo providencias quanta ao
retorno do fornecimento de internet para a Biblioteca Municipal". Autoria da Vereadora
Odineia Mariana de Souza e Ricardo Barbosa dos Santos: Requerimento nO 078/2021 -
"solicitando a limpeza do cemiterio da Distrito do Buriti". Autoria da Vereadora 0, d,ineia?,
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Mariana de Souza: Indicaeao n" 174/2021 - "indicando 0 encascalhamento da Rua I,no Bairro
Professora Maria das Gracas de Souza Pinto, na regiao da quadra 15L7 " e Requerimento n"
079/2021 - "solicitando a limpeza de bueiros nas ruas: Antonio Aires Favero, Benjamin Constant
e Quintino Bocaiuva". As indicacoes 174, 181, 182, 183, 184, 185, 186 e 188 e os requerimentos
078,079,080,081,082,083 e 084 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 encaminhadas e Encerradas as materias a Sra.
Presidente, passou a palavra ao Secretario d;J;>~ras, 0 qual fora convocado por oficio para
prestar esclarecimentos sobre co ' d flJ'f ~1, encaminhado pelo Sindicato dos
Servidores Publicos Municipal 0 Araguaia ao':'Ma~ desta Casa de Leis, 0 qual ja
fora lido no pequeno expe a 268 sessao ordinaria, reali2l'l. dia 16 de agosto de 2021 e
que em resumo narra 0 e servidores que operam maquinarl'lJf'A:wdos e que estiio lotados
nesta Secretaria, eZtrabalhando em condicoe« de risco, 0 ~~ecretario fez diversos
esclarecimentos e vereadores Si/V% Maia : e Clodoaldo Jc#!'t Fernandes jizeram
questionamentos. ~ reador Silvio soli~itou a presidente a autorizacao~ansmitir tres videos
atraves do data sW, nao explicando qual 0 teor do~ mesmos, dando s~nte a entender que
tinham ligacao ~Oo as~unto em pauta~~~do fdt coloca?o .em .diSC~ e.votacao ~endo
aprovado por seflvotos ~ favor, sendo eles des ~~ores SIlVIO,Suzan abiano, Manlzan,
Marcos e Odair ~atro yotos contraries, dos v~reador~sClodoaldo Marili ,Ricardo e Luizinho.
Somente video foi transmitido, devido ter d~o erro na abertura dos outros videos. Ap6s a
apresentacao do video ipiciou-se urn discussao bastante acirrada entre diversos vereadores,
muitos nao entenderam ~ conteudo do video, 0 Vereador Silvio fez 0 uso da fala varias vezes
sem ter sido concedida; em meio a este clima de animos exaltados, a Sra. Presidente encerrou a

l

sessao, nao concedendo 10 tema livre. Lavrando - se a presente Ata, que ap6s lida e achada
conforme vai assinada pelo Presidente e demais Vereador presentes.
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