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ATA da 39ª  SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO 
ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO. Aos Dezoito   dias do Mês de Novembro 
de   Dois mil e dezenove (18/11/2019), 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, Paulo Lopes Rodrigues, Sylvia Maia Santos Berigo e Vanderlei Luiz Marques. 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 38ª 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 aprovadas por unanimidade. MATÉRIAS DO 
PODER EXECUTIVO. Projetos devolvidos 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; PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 058/2019 - “Autoriza o 
Poder Executivo a realizar repasse pecuniário à Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais  - APAE de Alto Araguaia, para a realização do evento Porco no Tacho” e  
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”. O Projeto 057 foi colocado em discussão e 
votação e aprovado com abstenção de voto  do Vereador Deusdete.  Os Projetos  058 e 
061 foram colocados e discussão e votação e aprovados por unanimidade. Durante a 
discussão do Projeto 057, foi dada a oportunidade de uso da Tribuna ao Sr. Admilton, 
representante dos fazendeiros da região do Rio do Peixe, o qual destacou a importância de 
aprovação do projeto. MATÉRIAS DO PODER LEGISLATIVO. PROJETOS 
DEVOLVIDOS DAS COMISSÕES: SUBSTITUTIVO Nº 01/2019 AO PROJETO 
DE LEI Nº 021/2019 – “Dispõe e regulamenta o envio de informações à Câmara 
Municipal sobre as matérias enviadas ao Poder Executivo Municipal e dá outras 
providências”; PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 025/2019 - “Projeto de lei 
que Proíbe o comércio, o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de artifício 
sonoros no Munícipio de Alto Araguaia-MT” e PROJETO DE LEI DO 
LEGISLATIVO Nº 026/2019 - “Veda a circulação de veículos  pesados na Rua Antônio 
Leopoldino, Setor COHAB e fica transformada em via de mão única”. Os projetos foram 
colocados em discussão, durante a discussão o Vereador solicitou a retirada do Projeto 
026, de sua autoria, pelo fato de ter sido apontado como matéria que não é de competência 
do Legislativo, o pedido de retirada foi colocado em discussão e votação e aprovado; o 
SUBSTITUTIVO Nº 01/2019 AO PROJETO DE LEI Nº 021/2019 foi aprovado por 
unanimidade; quanto ao Projeto 025, o Vereador Deusdete fez pedido de vistas, o pedido 
de vistas foi colocado em discussão e votação e aprovado por unanimidade. 
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REQUERIMENTOS. Autoria do Vereador VANDERLEI LUIZ MARQUES: 
Requerimento 256/2019 - “Solicitando para que cada unidade de saúde tenha um celular 
com whatsapp para que população agende sua consulta sem a necessidade de enfrentar 
filas” e Requerimento 263/2019 - “Solicitando a construção de 5 salas de aulas na Escola 
Estadual Arlinda Pessoa Morbeck”. Autoria do Vereador MARCOS AURÉLIO DA 
SILVA: Requerimento 262/2019 - Requerendo que seja feita a entrega dos lotes do 
Loteamento Vista do Araguaia para as pessoas que foram contempladas, com 
acompanhamento da Sociedade Organizada e Clube de Serviço como por exemplo  Rotary 
e Maçonaria .Encerradas as matérias o Sr. Presidente passou ao tema livre e diversos 
vereadores fizeram uso da palavra. Na sequência foi concedido o uso da Tribuna para a 
cidadão Mayara, o qual solicitou o uso da Tribuna para fazer questionamentos aos 
Vereadores sobre o a entrega dos Lotes do Loteamento Vista do Araguaia. 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. 

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 ______________________________


