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ESTADO DE MATO GROSSO AproVado~a

PODER LEGISLATIVO ~te
CAMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

Ata da 32a Sessao Ordinaria da Camara Municipal de Alto Araguaia, Estado de
Mato Grosso. Aos vinte e sete dias mes de setembro de dois mil e vinte e urn
(27/09/2021), deu-se inicio a Reuniao Ordinaria por videoconferencia, as 09hOO
(MT). Assumiu a Presidencia dos Trabalhos a Edil Odineia Mariana de Souza, titular
do cargo, terminando por formar a Mesa, com 0 Vereador Ricardo Barbosa dos Santo~ ~
2° Secretario, Procedida a verificacao de presencas, constatou-se mais as seguintes: ~
Clodoaldo Jose Fernandes -Jose Fabiano Dias de Souza, Luiz Carlos Machado Junior, ~
Marilia Maia Rabello Queiroz, !VWi¥a~ '~ta, Odair Araujo Lima, Silvio Jose ~
de Castro Maia Neto e Suz~\~Vend~s.v Ue ra Presidente, sob a protec;~ .~
de Deus, dec1arou abert0~ssao, em seguida fez a de uma reflexao biblica~
Passou-se a leitura do ~no expediente e em seguida pas a leitura da ata da 31a { ~

Sessao ordinaEr'a. r. Secretario p.ed.e a dispe....nsa da leitura, a vez que as mesma~
foram encaminha 0 e-mail dos vereedores, todos concordam ~ seguida as ata sao
colocadas em ssao e votacao, sendo aprovadas por un~idade de voto
GRANDE EX IENTE. MAT IAS DO PODER EXEC~O. PROJETOS
NOVOS: PR<GTO rDELE1· N9, 22 E SETEMBRO 2021 - Dispo
sobre a aberturQf Cr~lito Adicional Espe ia~rc;amento do Exetfteio de 2021, lei n°
4238 de 12 de novembro de 2020; P OJETO DE LEt N° 062, DE 24 D
SETEMBRO DE 202~ "Autoriza 0 Pode~ Executivo Municipal a efetuar a afetacao das
Matriculas n. 12.404 e 12.405" e PROJETO DE LEI N° 063, DE 24 DE SETEMBRO
DE 2021. "Autoriza o t oder Executivo a, incluir acao no Anexo I, da Lei Municipal n.? ~
3992, de 28 de novembro de 2017 - Plano Plurianual, Lei Municipal n." 4231, de 14 de
julho de 2020 - Lei d~ Diretrizes Orcamentarias, Abre Credito Adicional Especial". A
ementa dos projetos fqi lida, e foi apresentado 0 pedido do Poder Executivo para que 0
projeto 063 fosse apreciado em regime deurgencia especial; 0 pedido foi colocado em
discussao e votacao e .provado por unanimidade de votos; em seguida 0 projeto 063 foi
lido na integra, coloca~o em discussao e votacao e aprovado per unanimidade de votos.
Os projetos 061 e 06 foram encaminhados as comissoes ern regime de tramitacao
normal. PROJETO D YOLVIDO BAS ~OMISSOES. PROJETO DE LEI N° 058,
DE 10 DE SETEMBR DE 2021. "Oria e regulamenta 0 Programa "Regular' a
Araguaia" de Recadastram to Imobill~o e Titulacao de imoveis no Loteamen
denominado Jardim Aeroporto '?'t-.Qlio~tito058 foi colocado em discussao e votacao
aprovado por unanimidade. MATERIAS DO PODER LEGISLATIV.
INDICACOES/REQUERIMENTOS. Autoria do Vereador Silvio Maia: Indicacao
n° 219/2021 -_"Solicita~ao para que intensifique os services de limpeza no bairro Sao
Francisco, principalmente, na Rua Laura Vicuna"; Indicaeao n° 220/2021 -_"Solicitac;ao
para que seja feito 0 recapeamento do asfalto, bem como a recuperacao de trecho
pavimentado com bloquete da Rua Laura Vicuna" e Indicaeao n° 224/2021 -
"Solicitacao que a Prefeitura passe a conduzir as pessoas, principal mente os idosos, que
residem na parte alta da cidade, da Secretaria de Assistencia e Desenvolvimento Social
ate as suas residencias, quando estes receberem cesta basica como beneflcio." Autoria
do Vereador Odair Ferruja: Indicaeao n° 222/2021 -_solicitando a contratacao deurn,
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ou dois monitores de patio para todas as escolas municipais ou que seja apontado uma
solucao de imediato para que os alunos nao fiquem pro lado de fora da escola, ja que
houve retorno as aulas hibridas. Autoria do Vereador Fabiano do Gas: Indicaeao n°
223/2021_"solicitando manutencao da ponte sobre Corrego Lajeado (MU-45)" e
Requerimento n° 092/2021 - requerendo informacoes se ha urn cronograma para
reformas das demais pracas do municipio. Autoria do Vereador Marilzan Nunes da
Costa: Requerimento n° 093/2021 - "Solicitando a volta das atividades do parque
municipal com a contratacao d~ lj!lro", Ii•.~cayao fisica" e Requerimento n°
094/2021 - "Solicitando ~v ~~mmhas e~<Wra a nossa cidade. As indicacoes
219,220,221, 222, 223 os requerimentos 092, 4 foram apresentadas por
seus autores, sendo os~ erimentos aprovados por unanim e quanto as indicacoes
a Sra. Presidente .citou que fossem de¥~damente enca adas. Encerradas as
materias a Sra. P ente, pas sou a(t"tema livfi( e diversos ver.res fizeram uso da
palavra. Nada avendo a se tratar', a Senhdra Presidente, ag~ceu a presenca de
todos e encerro resente Sessao. ~avrando ....•s~ a presente Ata, qtiDtpos lida e achada
conforme vai aCada l}eI6Pfeside~isY~readorespresente"
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