
 

ATA DA 41ª SESSÃO ORDÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO 

ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO. Aos Vinte e Seis  dias do Mês 

de Novembro de 2018 (26/11/2018), 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 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 Sr. 

Presidente, sob a proteção de Deus, declarou aberta a sessão e convidou o Pastor 

Cabral para fazer  a  leitura de um  versículo bíblico.  O 1º secretário fez a leitura 

das correspondências recebidas pela Casa. Passou-se à leitura da ata  da  40º 

sessão Ordinária e o Sr. Presidente pede a dispensa da leitura, uma vez que a 

mesma foi encaminhada no e’mail dos vereadores e todos concordam e em 

seguida é colocada em discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade de 

votos.  O Vereador Jorge pediu a inclusão na pauta do Requerimento 175 e a 

Vereadora Sylvia  pediu a inclusão do Requerimento 176; os pedidos de inclusão 

dos requerimentos foram colocados em discussão e votação e aprovados. 

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

086/2018 - “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar 

até o limite de 20% da despesa fixada na Lei Orçamentária n.º 3.996, de 12 de 

dezembro de 2017”; Projeto de Lei nº 087/2018 – “Autoriza o Poder Executivo a 

custear despesas com premiação dos eventos “Segunda Edição do EquoRun” e 

“Primeira Volta Vale do Araguaia Mountain Bike”; Projeto de Lei nº 088/2018 – 

“Autoriza o Poder Executivo a adquirir gêneros alimentícios  e doá-los 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Alto Araguaia, para a 

realização do evento Porco no Tacho” e Projeto de Lei nº 089/2018 – “Altera o 

Art. 2°-A, da Lei Municipal nº 3.135, de 15 de maio de 2013, acrescido pela Lei 

Municipal n° 4.072, de 05 de outubro de 2018”. Os projetos 086, 087, 088 e 089 

foram lidos; logo após foi solicitado que o projeto 088 fosse tramitado em regime 

de urgência simples e que projeto 087 em regime de tramitação especial; os 

pedidos foram colocados em discussão e votação e foram aprovados; em seguida 

o projeto 088 foi colocado em discussão e votação e foi aprovado; os projetos 086 

e 089 foram encaminhados em regime de tramitação normal. MATÉRIAS DO 

PODER LEGISLATIVO. Requerimentos.  Autoria do Vereador 

HENRIQUE CÂNDIDO DE MORAES: Requerimento 174/2018 – 



 

“Construído Bocas de Lobo para escoamento das águas pluviais na Alameda B do 

Bairro Professora Maria das Graças de Souza Pinto”.  Autoria do vereador 

JORGE ANTÔNIO DE MELO: “solicitando a reconstrução do acesso que 

interliga as regiões do Vale do Araguainha e da Água Emendada”; Autoria 

do vereadora SYLVIA MAIA SANTOS BERIGO: “solicitando apoio 

financeiro à Artista Plástica Hênia Santos, para ajuda no custeio de viagem ao Rio 

de Janeiro, onde estará representando nosso município em evento cultural”.  Os 

vereadores apresentaram os requerimentos 174, 175 e 176, os quais foram levados 

em discussão e votação e aprovados. Encerradas as matérias, o Sr. Presidente 

passou ao Tema Livre e os  vereadores  Henrique, Vanderlei e José Airton 

fizeram uso da palavra. Nada mais havendo a se tratar, 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.  
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