
34ª SESSÃO ORDINÁRIA

Alto Araguaia/MT, Segunda Feira, 14 de outubro de 2019, às 18:00 (MT)
 Abertura da Reunião
 Leitura do Trecho Bíblico.
 Correspondências Recebidas pela casa: Convite para a Reunião técnica de fortalecimento 

das Instâncias de governança regionais de Turismo.
 Leitura da Ata da Sessão Anterior

MATÉRIAS DO PODER LEGISLATIVO

PROJETOS NOVOS

 PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 022/2019 – “Transforma em via de mão 
dupla trecho da Rua João Segundo.” Autoria: Vereador Jorge Antônio de Melo e demais 
vereadores.

 PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 023/2019 – “Altera o artigo 1º da Lei 
Municipal n.º 2.838/2011, que dispõe sobre a implantação de mão única de direção nas vias 
públicas onde se localizam estabelecimentos de ensino e dá outras providências.”    
Autoria: Vereador Jorge Antônio de Melo e demais vereadores.

 PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 024/2019 – “Cria e denomina a Escola do 
Legislativo no âmbito da Câmara Municipal de Alto Araguaia-MT e dá outras providências” 
Autoria: Vereador Henrique Cândido de Morais e demais vereadores.

PROJETO DEVOLVIDOS

 PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 002/2019 - “Disciplina as consignações em folha de 
pagamento no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Alto Araguaia, e dá outras 
providências.” Autoria de diversos vereadores.

REQUERIMENTOS / INDICAÇÕES

JOSÉ AIRTON DE ANDRADE

 Requerimento 239/2019 – “Requer que façam um projeto para que seja retomada a criação 
de mudas de plantas no nosso Município” 

VANDERLEI LUIZ MARQUES

 Requerimento 240/2019 - “Requer a devida sinalização vertical e horizontal, com 
instalação de placas e pintura estratigráficas dos quebra-molas da nossa cidade”. 

MARCOS AURÉLIO DA SILVA

 Requerimento 238/2019 – “Requer a desapropriação do terreno vago na Rua Benedito 
Silvério da Costa em frente ao parque de caminhada. Peço também as autoridades 
competentes para que seja feito um paisagismo com estacionamento neste referido terreno, e 
o cascalhamento ou a pavimentação asfáltica da referida rua citada a cima.”



 
MARILZAN NUNES DA COSTA

 Requerimento 241/2019 – “Solicita a colocação de grama nas laterais da quadra, uma 
mureta para evitar acesso de veículos na quadra e levantar o relógio de energia que está 
muito baixo.”

ANDRÉ BUONO LEAL

 Requerimento 242/2019 – “Requer que seja feita a limpeza de um terreno, e terra plangem, 
para fazer um campo de futebol Society que se localiza ao lado da quadra coberta do Distrito 
do Buriti”

 Indicação 045/2019 - “Requer que seja feito manutenção nos dois parques infantil da Vila 
Aeroporto.”

HENRIQUE CÂNDIDO DE MORAES

 Indicação 045/2019 - “Solicita que seja implantada com urgência iluminação na 19 no Setor 
Aeroporto em Alto Araguaia-MT”


