
19ª SESSÃO ORDINÁRIA  

Alto Araguaia/MT, Segunda–Feira, 12 de junho de 2017, as 18:00h (MT) 
 

 Abertura da Reunião:  

 Leitura do Trecho Bíblico:  

 Leitura da Ata da sessão anterior:  

 Correspondências Recebidas pela casa: Ofício 239/2017 do Poder Executivo Municipal,  

em Resposta ao requerimento 109/2017. 
 

MATÉRIAS DO PODER EXECUTIVO 

 

PROJETO DE LEI Nº 042/2017-Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2018. 

 

PROJETO DE LEI Nº 043/2017 – Dispõe sobre a cessão em comodato, do imóvel que menciona. 

 

MATÉRIAS DO PODER LEGISLATIVO 

 

PROJETOS DEVOLVIDOS DAS COMISSÕES 

 

PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO 037/2017- "Dispõe sobre autorização para celebrar Convênio com 

o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Alto Araguaia". 

 

PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 004/2017- Estabelece normas e diretrizes a serem seguidas 

nas provas de laço em dupla (Team Roping), laço comprido (tiro de laço), rodeios, três tambores e eventos 

do gênero no Município de Alto Araguaia -MT, sem prejuízo de proibições e sanções previstas em outros 

dispositivos legais: Municipal, Estadual ou Federal, e dá outras providências. 

 

REQUERIMENTOS E INDICAÇOES  

 

MARILZAN NUNES DA COSTA  

 

Requerimento 126/2017- Solicitando a instalação de um redutor de velocidade na Rua D 1, próximo à 

Igreja Evangélica Promessa Revelada e na Rua E esquina com a Rua D 1. 

 

Requerimento 127/2017 - Solicitando a aquisição e doação de cadeiras de rodas para crianças com 

deficiência física e mental, com dificuldade de locomoção.   

 

 

MARCOS AURÉLIO DA SILVA  

 

Requerimento 128/2017 - Requerendo a contratação de 15 trabalhadores braçais, para ajudar na limpeza e 

no serviço de tapa buraco no município de Alto Araguaia por um prazo de 90 dias  também que seja feita 

uma Campanha Educativa de Incentivo à Limpeza, conscientizando todos os moradores do nosso município 

a limparem as calçadas e meio fios em frente suas residências, e que esta campanha seja  divulgada através 

do rádio, carro de som, em forma de mensagem na conta de agua, e nas redes sociais Faceboock e 

WhatsApp”. 

 

 

ANDRÉ BUONO LEAL 

 

Indicação 078/2017- Que seja aberta  uma conta para arrecadação de doações para o Hospital Municipal. 

 



Indicação 080/2017- Para que seja cobrado o retorno das obras do córrego Mané Falado.  

 

 

 

JOSÉ AIRTON DE ANDRADE 

 

Indicação 081/2017- Sugerindo que seja criado um Calendário Festivo para o Município de Alto Araguaia. 

 

 

SYLVIA MAIA E DIVERSOS 

 

Indicação 082/2017 - Seja distribuído cobertores de boa qualidade as famílias carentes do Município. 

 

 

HENRIQUE CÂNDIDO DE MORAES  

 

Indicação 083/2017 -Solicitando construção de boca de lobo na Rua Benedito Jose da Costa fazendo 

esquina com a Rua B, ao lado dá Igreja Assembleia de Deus - Bairro Vila Aeroporto. 

 

Requerimento 129/2017 - Seja realizada reforma do piso, das redes das quadras, pintura, reposição das 

lâmpadas queimadas, implantação de vestiários e implantação de um bebedouro da quadra do Bairro da 

Cohab (Conjunto Habitacional). 


