
  14ª SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Alto Araguaia/MT, segunda-feira, 09 de maio de 2022 às 18h do (MT) 

 

• Abertura da Reunião 

• Leitura do Trecho Bíblico 

• Correspondências recebidas: Resposta dos Poder Executivo às Indicações079,  094, 098, 108,  

109 e  110/  

• Leitura da ata da Sessão Anterior 

 

 

MATÉRIAS DO PODER EXECUTIVO 

 

PROJETOS DEVOLVIDO DAS COMISSÕES 

 

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 

PROJETO NOVO 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 004/2022 - “Concede título de cidadão Araguaiense ao 

Sr.  Adelson Luiz de Oliveira”.  

 

INDICAÇÕES  

 

Autoria do Vereador Marcos Nunes 

 

Indicação nº 105/2022 – “solicitando a manutenção nos aparelhos de ar condicionado da Escola Anibal 

Pereira Júnior na região do Gato Preto” 

 

Indicação nº 106/2022 - “solicitando a reforma das duas cozinhas e do muro da Escola Anibal Pereira 

Júnior na região do Gato Preto”. 

 

Autoria do Vereador Silvio Maia  

 

Indicação nº 113/2022 - “Solicitação para que intensifique os serviços de limpeza e iluminação no parque 

Ecológico Municipal Atanael Farias da Costa.” 

 

Autoria da Vereadora Odinéia Mariana 

  

Indicação  Nº 111/2022 -   “sugerindo a revisão dos cadastros do Programa Feijão no Fogo e a substituição 

daqueles que desenquadram por novas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade”. 

 

Autoria da Vereadora Odinéia Mariana e diversos vereadores 

 

Indicação nº 112/2022 - “ sugerindo que promova a doação de 60 sacos de cimento, 6 metros de areia 

grossa, 5 metros de pedra n°2, um pacote de prego, 100 metros de tela, para que os reeducandos procedam 

com a reforma do pátio, que está danificado e deteriorado.”   

 

TEMA LIVRE 


