
 8ª SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Alto Araguaia/MT, segunda-feira, 28 de março de 2022 às 18h do (MT) 

 

 Abertura da Reunião 

 Leitura do Trecho Bíblico 

 Correspondências recebidas  

 

 

MATÉRIAS DO PODER LEGISLATIVO 

INDICAÇÕES E REQUERIMENTOS 

 

 

Autoria do Vereador Marcos Nunes 

 

Indicação nº 065/2022 - “solicitando a construção de portais escritos “Bem-vindos a Alto Araguaia-MT” 

com informações e imagens turísticas nas entradas da cidade, para que a cidade ganhe destaque aos que 

transitam pela rodovia e que os turistas sejam mais bem recepcionados no Município”.  

 

Autoria do Vereador Marilzan Nunes da Costa 

 

Indicação nº 070/2024 - Indicando a necessidade de contratação de um médico neurologista para avaliar 

os alunos que possuem necessidade especial nas Escolas Estaduais do Município de Alto Araguaia e 

emitir os laudos comprobatórios para que estas escolas possam dar sequência no processo de pedido de  

instalação de Sala de Recurso Multifuncional”.   

 

Autoria do Vereador Fabiano do Gás 

 

Indicação nº 071/2022 - solicitando o rebaixamento do canteiro central na direção da faixa de pedestre 

em frente ao Banco do Brasil”. 

Indicação nº 072/2022 - “solicitando a manutenção na quadra Poliesportiva Bento Adão, no Distrito do 

Buriti”. 

Requerimento nº 020/2022 – “requerendo informações sobre o cumprimento da Lei 4320/2021, que 

dispõe sobre a publicação em site na Internet da lista de espera de consultas comuns ou especializadas, 

exames, cirurgias e quaisquer outros procedimentos ou ações de saúde agendada pelos cidadãos no 

município”. 

 

Autoria do Vereador Odair Ferruja 

Requerimento nº 019/2022 – “solicitando informações sobre a carreta que foi tombada com cascalho em 

agosto/2021”.  



 

Autoria do Vereador Ricardo Barbosa dos Santos 

 

Indicação nº 073/2022 – “solicitando o retorno do Programa Vida Ativa”. 

 

Autoria do Vereador Silvio Maia 

 

Indicação nº 074/2022 - Solicitando que se verifique a possibilidade financeira de a prefeitura 

disponibilizar estufas agrícolas para todos os agricultores familiares em atividade.” 

 

Autoria dos Vereadores Silvio Maia e Suzana Paniago  

 

Indicação nº 075/2022 - “Solicitamos que o Poder Executivo passe a fazer repasses financeiros de forma 

periodizada ao Conselho Comunitário de Segurança (CONSEG).” 

 

Autoria da Vereadora Suzana Paniago 

 

 

Indicação nº 076/2022 - “Solicitando um estudo e análise a viabilidade de fornecer almoço para os 

pacientes que vão para Rondonópolis-MT em consultas especializadas e analisar a possibilidade destes 

pacientes comerem no mesmo restaurante que os pacientes da hemodiálise. 

 

Autoria dos Vereadores Luizinho, Marilia Maia, Mariana Souza 

Requerimento Nº 021/2022 - “Solicitando um estudo de viabilidade para retorno do programa “Pró 

Estágio”, criado em 2017, e suspenso em 2020, em razão da pandemia do novo Coronavírus”. 

 

 

Autoria dos Vereadores  Odinéia Mariana de Souza, Luizinho, Marília Rabello, Marcos Nunes, 

Ricardo Barbosa, Clodoaldo José, Odair Ferruja e Marilzan. 

 

Requerimento Nº 022/2022 – “requerendo informação sobre quais ruas dos bairros Maria das Graças de 

Souza Pinto, Nossa Senhora Aparecida, Setor Demelas, Vila Aeroporto, Jardim novo Araguaia, São 

Francisco e Coahb I e II ainda não dispõe de rede de energia elétrica”. 

 

Autoria dos Vereadores Odinéia Mariana   

  

Indicação nº 063/2022 - “Seja realizado em todas as ruas melhorias na sinalização do solo (pintura da 

faixa de pedestre, pintura do pare e dos meios fios), afim de melhorar a visibilidade e precaver quaisquer 

transtornos para os motoristas”. 

 

TEMA LIVRE 



O Sr. Pedro Vitor Passos Souza, extensionista rural da EMPAER-MT, fará o uso da tribuna para 

apresentação dos trabalhos da EMPAER-MT, no município de Alto Araguaia-MT 


