
 

5ª SESSÃO ORDINÁRIA  

 

Alto Araguaia/MT, segunda-feira,  01 de  março de 2020 às 18h do (MT)  

 

 Abertura da Reunião 

 Leitura do Trecho Bíblico. 

 Correspondências Recebidas pela casa:  

 Leitura da Ata da Sessão Anterior 

 

MATÉRIAS DO PODER EXECUTIVO 

 

PROJETO DEVOLVIDO DAS COMISSÕES: 

 

 Projeto de Lei nº 009/2020 - Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no 

Orçamento do Exercício de 2020, lei nº 4183 de 17 de dezembro de 2019 

 

MATÉRIAS DO PODER LEGISLATIVO 

PROJETO NOVO 

 

PROJETO DE LEI Nº 008/2020 - “Projeto De Lei que autoriza instituir no Município de Alto 

Araguaia a CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DO AUTISTA.” Autoria: Vereador Vanderlei Luiz 

Marques 

 

PROJETO DEVOLVIDO DAS COMISSÕES 

 Projeto de Lei do Legislativo nº 032/2019 - “Dispõe sobre reativar a fanfarra do município de Alto 

Araguaia e dá outras providências.” 

 

 Emenda modificativa nº 001 ao Projeto de Lei nº 032/2019 – “Dispõe sobre reativar a fanfarra do 

município de Alto Araguaia e dá outras providências”. 

 

REQUERIMENTOS/INDICAÇÕES   

 

PAULO LOPES RODRIGUES  

 

 Requerimento 024/2020 - “Requerendo o manilhamento ou canalização das águas pluviais no 

setor Castro.” 

 

MARCOS AURÉLIO DA SILVA 

 

 Requerimento 028/2020 - “Requerendo que conforme Projeto de Lei Nº034/2019 já aprovado, 

solicito uma vistoria nos órgãos públicos do nosso município, para retirar todo tipo de material 

que possa acumular água.” 

 

 

JORGE ANTÔNIO DE MELO 

 

 Requerimento 027/2020 - “Requerendo que seja realizada a reabertura da canalização de águas 

pluviais do antigo curso d’agua no local onde divide a Cohab II com a área da Enel, fundos da 

Igreja de São Sebastião, passando pelo antigo mata-burros que dá acesso a cachoeira da usina do 

Rio Araguaia” 

 

 Requerimento 029/2020 - “Requerendo que seja realizada a limpeza e retirada dos esgotos que 

estão sendo canalizados para a nascente do córrego/manancial que divide o Bairro Nossa Senhora 

Aparecida com o Bairro Aeroporto/casinhas, no perímetro urbano de Alto Araguaia.” 


	 Projeto de Lei do Legislativo nº 032/2019 - “Dispõe sobre reativar a fanfarra do município de Alto Araguaia e dá outras providências.”

