
  12ª SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Alto Araguaia/MT, segunda-feira, 25 de abril de 2022 às 18h do (MT) 

 

• Abertura da Reunião 

 

• Leitura do Trecho Bíblico 

 

• Correspondências recebidas:  

 

• Leitura da ata da Sessão Anterior 

 

 

 

MATÉRIAS DO PODER EXECUTIVO 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 022, DE 20 DE ABRIL DE 2022. “Altera dispositivo da Lei 

Municipal nº 1.547, de 14 de outubro de 2003, corrigindo o valor do benefício do Programa 

Feijão no Fogo.” 

                                                      

 

PROJETO DE LEI Nº 023, DE 20 DE ABRIL DE 2022. “Dispõe sobre autorização 

Legislativa para  promover campanha de estímulo à arrecadação do imposto sobre a 

propriedade predial e territorial urbana - IPTU, mediante realização de sorteios de prêmios, 

como meio de auxiliar a fiscalização e melhorar a arrecadação de tributos municipais.” 

 

 

MATÉRIAS DO PODER LEGISLATIVO 

 

 

 

INDICAÇÕES /MOÇÕES DE APLAUSO 

 

 

Autoria do Vereador  Marilzan Nunes da Costa 

 

Moção de Aplauso nº 004/2022 - à Jovem Ana Paula Oliveira Freitas. 

 

Moção de Aplauso nº 005/2022 - ao Jovem Thiago Alves Campos” 

 

Moção de Aplauso nº 006/2022 - à Jovem Gyovanna Almeida Rego Pina. 



 

 

Autoria do Vereador Marcos Nunes 

 

Indicação nº 094/2022 - “a instalação de aparelhos de academia ao ar livre na Praça Aldinor 

Germano Rosa (Praça da Bandeira)” 

 

Autoria do Vereador Clodoaldo José Fernandes 

 

Indicação nº 095/2022 - “Sugerindo o retorno do evento “Vem Pro Parque”. 

 

Autoria do Vereador Silvio Maia 

 

Indicação nº 097/2022 - “a solicitação de uma reforma geral na escola municipal Adalcy 

da Conceição Rodrigues, uma vez que a estrutura da escola se encontra em péssimas 

condições.” 

 

Indicação nº 098/2022 –“Solicitação que seja realizada campanha informativa sobre a 

coleta seletiva de lixo e, posteriormente, seja colocada à disposição da população tambores 

de coleta seletiva de lixo com os padrões de cores estabelecidos na Resolução Nº 275 do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).” 

 

Indicação nº 099/2022 –“Solicitando que a Prefeitura passe a realizar eventos esportivos 

de mountain bike e corrida de rua de forma frequente.” 

 

Autoria dos Vereadores Fabiano do Gás e  Odinéia Mariana  

 

 

Requerimento nº 024/2022 – “Requerendo informações sobre o cronograma de 

implantação de um novo método de distribuição de água na Região do Córrego Rico”. 

 

 

Autoria da Vereadora Odinéia Mariana 

  

  

Indicação  Nº 077/2022 -   “Seja estudado a possibilidade de instituir um Centro de Saúde 

do Idoso voltado ao atendimento multidisciplinar e especializado (médico, enfermeiro, 

nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, odontologia) das demandas relacionadas às pessoas 

com mais de 60 anos.”   

 

Indicação  Nº 096/2022 - “sugerindo a aquisição de um Mamógrafo e um Tomógrafo para 

o Hospital Municipal”. 

 

 

TEMA LIVRE  


