
 

41ª SESSÃO ORDINÁRIA 

 

 

Alto Araguaia/MT, Segunda-feira, 29 de novembro  de 2021 às 18h do 

(MT) 

 

• Abertura da Reunião 

• Leitura do Trecho Bíblico 

Correspondências recebidas pela Casa: Respostas do Poder Executivo aos 

Requerimento; Respostas do Poder Executivo às Indicações n° 271, 272, 

273, 274, 275 e 276/2021 

 

• Leitura da Ata da Sessão Anterior  

 

MATÉRIAS DO PODER LEGISLATIVO 

 

 

INDICAÇÕES / REQUERIMENTOS/MOÇÃO 

 

Autoria do Vereador Ricardo Barbosa dos Santos 

 

Indicação nº 277/2021 - solicitando a disponibilização de acesso gratuito à 

internet através de sinal de Wi-Fi, nas praças e parques municipais no 

município de Alto Araguaia – MT.  

 

Autoria do Vereador Fabiano do Gás 

 

Indicação nº 279/2021- “solicitando a realização de campanha com 

divulgação local da importância de os munícipes atenderem os recenseadores 

do IBGE para a realização do censo”. 

 

Indicação nº 280/2021-“solicitando a implantação de placas informativas 

em pontes”. 

 

Indicação nº 281/2021-“solicitando a aquisição e distribuição de materiais 

esportivos para disponibilizar ao esporte amador do município”. 

 

 

Autoria do Vereador Clodoaldo José Fernandes 

 

Moção de Aplauso nº 013/2021 -  ao servidor público aposentado – Dr. José 

Luiz Zachini 



 

Indicação nº 282/2021 - Sugerindo a aquisição de dois assentos infantis – 

cadeirinhas de segurança para crianças de até 7 (sete) anos, com o propósito 

de instalar no ônibus que levam os pacientes até Rondonópolis”. 
 

Autoria do Vereador Silvio Maia 

 

Indicação nº 283/2021 - “Solicitamos que o município realize convênios 

com hospitais particulares para realização de cirurgia de mamoplastia 

redutora nas mulheres de baixa renda e que apresente problemas emocionais 

ou físicos decorrente do tamanho dos seios”. 

 

Autoria do Vereador Odair Ferruja 

 

Indicação nº 284/2021- solicitando a instalação de um bueiro na Rua Adalcy 

da Conceição Rodrigues, próximo a chácara do Sr. Quinca. 

 

Autoria do Vereador Marilzan Nunes da Costa 

 

Indicação nº 285/2021 - Solicitando serviço de  pavimentação e meio-fio 

com  urgência na  parte de baixo da Rua Contorno,  onde está correndo 

bastante água, o que está causando erosão às margens de um afluente do Rio 

Boiadeiro e consequente assoreamento do córrego”.  
 

Autoria da Mesa Diretora 

 

Requerimento nº 109/2021 – “requerendo que seja apreciado o 

adiantamento da realização da última sessão ordinária desta Casa, a qual pelo 

calendário seria dia 21/12/2021 para o dia 15/12/2021. 

 

Autoria dos Vereadores  Odinéia Mariana de Souza, Marília Maia 

Rabello Queiroz e Luiz Carlos Machado Junior 

     

Requerimento nº 110/2021 -  “solicitando informações sobre o serviço de 

tratamento e distribuição de água em nosso município”. 

 

 

Autoria da Vereadora Odineia Mariana de Souza 

 

Indicação nº 270/2021 - “indicando as seguintes manutenções na Praça 

Coronel Ondino Rodrigues de Lima: construção de banheiros públicos e 

tampar parafusos expostos em poste de energia que fica no espaço reservado 

para a recreação infantil”. 


