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CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

ATA da 38ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA, 
ESTADO DE MATO GROSSO. Aos Onze  dias do Mês de Novembro de   Dois mil e dezenove 
(11/11/2019), deu-se  início  a Reunião Ordinária no Prédio da Câmara Municipal,  às 18h (MT). 
Assumiu a Presidência dos Trabalhos o Edil Jorge Antônio de Melo, titular do cargo, terminando 
por formar a Mesa, com o Vereador Marilzan Nunes da Costa, 1º secretário. Procedida à 
verificação de presenças, constatou-se mais as seguintes: André  Buono  Leal,  Clodoaldo José 
Fernandes, Deusdete Teodoro de Resende, Henrique Cândido de Moraes, José Airton de Andrade,  
Marcos Aurélio da Silva e   Paulo Lopes Rodrigues e Sylvia Maia Santos Berigo. O Sr. 
Presidente, sob a proteção de Deus, declarou aberta a sessão, e solicitou a apresentação de um 
slide com reflexão bíblica.  Passou-se à leitura da ata da 37ª ordinária  e da 6ª sessão 
extraordinária e o Sr. Presidente pede a dispensa da leitura, uma vez que as mesmas foram 
encaminhada no e’mail dos vereadores e todos concordam e em seguida são colocadas em 
discussão e votação e aprovada por unanimidade. MATÉRIAS DO PODER EXECUTIVO. 
Projetos novos: PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 059/2019 - “Regulamenta a 
atividade de Condutor de Turismo no município de Alto Araguaia”; PROJETO DE LEI DO 
EXECUTIVO Nº 060/2019 - “Dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura do Município de 
Alto Araguaia, e dá outras providências”; PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 061/2019 - 
“Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Exercício de 2019, 
lei nº 4098 de 12 de dezembro de 2018 e dá outras providências; PROJETO DE LEI DO 
EXECUTIVO Nº 062/2019 - “Regulamenta o Serviço Especial de Transporte Privado Individual 
Remunerado de Passageiros e disciplina o Uso Intensivo do Sistema Viário Urbano, no Município 
de Alto Araguaia e dá outras providências”. Os projetos 059, 060, 061 e 062 foram lidos e 
encaminhados em regime de tramitação normal. Em seguida o Sr. Presidente comunica aos 
vereadores que o Prefeito Municipal encaminhou o Projeto 063 no dia 11/11/2019,  e que o 
mesmo pede a inclusão do PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 063/2019. “Autoriza o 
Poder Executivo a incluir ação no Anexo I, da Lei Municipal nº 3992, de 28 de Novembro de 
2017 – Plano Plurianual, Lei Municipal  nº 4056, de 132 de julho de 2018 – Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, Abre Crédito Adicional Especial e dá Outras Providências” na pauta e que 
seja apreciado em regime de urgência simples. O pedido de inclusão do projeto na pauta foi 
colocado em discussão e votação, sendo aprovado com votos contrários dos Vereadores Marcos 
Aurélio, Paulo e Sylvia. Foi feita a leitura do projeto 063, em seguida iniciou a discussão sobre o 
regime de votação do mesmo, os vereadores não acataram o pedido de tramitação em regime de 
urgência simples, ficou de comum acordo que o projeto 063 tramitasse em regime de urgência 
especial e que seria realizada uma reunião no dia 12 de novembro de 2019, às 9 h para apreciação 
do projeto. Projeto devolvido das comissões: PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 
057/2019 - “Altera a redação da Lei Municipal nº 3.451, de 17 de junho de 2014, atualizando a 
malha viária que compõe o Sistema de Transportes do Município de Alto Araguaia; os vereadores 
Marcos Aurelio, Deusdete e Marilzan fizeram pedido de vista ao Projeto 057, o pedido de vista foi 
colocado em discussão e votação e aprovado, com votos contrários dos Vereadores André, 
Clodoaldo, Henrique e Paulo. MATÉRIAS DO PODER LEGISLATIVO. PROJETOS 
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NOVOS: PROJETO DE DECRETO DO LEGISLATIVO Nº 009/2019 - “Concede Título de 
Cidadão Araguaiense a pessoa que menciona e dá outras providências”, de Autoria do Vereador 
Vanderlei Luiz Marques.; o projeto de decreto foi lido e encaminhado às comissões competentes 
em regime de tramitação normal. REQUERIMENTOS E INDICAÇÃO. Autoria do Vereador 
ANDRÉ BUONO LEAL: Requerimento 258/2019 – “Requerendo que seja feita podagem das 
árvores no Gato Preto.” Autoria do Vereador HENRIQUE CÂNDIDO DE MORAES: 
Indicação 050/2019 – “Que reforce as sinalizações de trânsito em nossa cidade e coloque 
sinalizações adequadas onde não tem”; Requerimento 259/2019 – “Que tome providências a 
quem lhe compete em relação aos terrenos baldios e sujos do Bairro Professora Maria Das Graças 
de Souza Pinto, Caminho das Águas, Demellas e Jardim Novo Araguaia”  e Requerimento 
261/2019 – “Requerendo informações quanto à implantação de radar de velocidade dentro do 
perímetro urbano de Alto Araguaia-MT.” Autoria do Vereador JOSÉ AIRTON DE 
ANDRADE: Requerimento 260/2019 - “Requerendo que seja enviada uma máquina para a 
manutenção da estrada citada”.Os requerimentos e a indicação foram apresentados por seus 
autores, sendo os requerimentos  levados a discussão e votação e aprovados por unanimidade de 
votos e quanto à indicação o Sr. Presidente solicitou que fosse devidamente encaminhada. 
Encerradas as matérias o Sr. Presidente passou ao tema livre e diversos vereadores fizeram uso da 
palavra. O Sr. Presidente 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 ______________________________

Paulo Lopes Rodrigues ______________________________

Sylvia Maia Santos Berigo ______________________________


