
  
 

PORTARIA nº 019/2020 

 

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE ALTO GARÇAS, Estado de Mato Grosso em 

conjunto com todos os Vereadores desta Casa de Lei, 

usando de suas atribuições que lhe são conferidas por 

Lei. 

 

 

CONSIDERANDO, que a Lei Orgânica Municipal de Alto Garças-MT, em seu 

artigo 19, dispõe que: “Os Vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras 

e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município. 

 

CONSIDERANDO, que as sessões da Câmara Municipal de Alto Garças são 

transmitidas pela Rádio Comunitária, e os debates envolvendo questões políticas 

partidárias são acaloradas.  

 

CONSIDERANDO, as vedações às emissoras de rádio e de televisão, nos termos 

do artigo 45 e seguintes, da Lei 9.504/1997, e Resolução do TSE.  

 

CONSIDERANDO, as alterações das datas da eleição de 2020, pela EC 107/2020.  

 

CONSIDERANDO, que a Lei Municipal de n.º 927, de 24 de julho de 2013, 

“Autoriza e estabelece normas para a transmissão em tempo real e/ou mediante 

gravação com posterior reprodução, das sessões da Câmara Municipal e dá outras 

providências”. 

 

CONSIDERANDO, que a maioria dos vereadores são pré-candidatos, e que a 

legislação eleitoral determina um tratamento isonômico, assim, a fim de evitar o 

favorecimento de qualquer grupo político ou determinado candidato, e em comum 

acordo com todos os Vereadores da Câmara Municipal de Alto Garças-MT; 

 

    RESOLVE: 

 

 

1º - Suspender as transmissões das sessões da Câmara Municipal de Alto Garças-

MT; via rádio, internet e televisão, durante o período eleitoral, ou seja, até o dia 15 

de novembro de 2020; mantendo as publicações obrigatória da administração no 



  
 

site http://camaraaltogarcas.mt.gov.br/, portal transparência e outros, bem como, 

atualização no site da Câmara Municipal apenas os resumos das Atas das Sessões 

Ordinárias a fim de manter a publicidade da mesma.  

 

2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  

 

    Publica-se, 

    Registre-se 

    Cumpra-se 

 

    Gabinete da Presidência, Edifício Sede do Poder 

Legislativo de Alto Garças-MT, em 17 de agosto de 2020. 

 

 
 

WILSON PEREIRA DA SILVA           JOSÉ PETRÍLIO GUIMARÃES BORGES 
          Presidente                                                                      Vice-Presidente 

 

 

JORGE HENRIQUE C. KONRAD               JESULINA DE MORAES C. SOUZA 
          1º Secretário                                                                 2ª Secretária                                               

  

 

CARLOS EDURDO Z. GIRARDELLO ____________________________________ 

 

DAVID FRAGA DE CARVALHO _________________________________________ 

 

EDSON DIAS DE SOUZA ________________________________________________ 

 

MARCOS MARTINS DE SOUZA_________________________________________ 

 

JOÃO BATISTA DE ARAÚJO E SILVA____________________________________ 
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