
4ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Alto Araguaia/MT, quinta-feira,  27 de  fevereiro de 2020 às 18h do (MT)  

 Abertura da Reunião 

 Leitura do Trecho Bíblico. 

 Correspondências Recebidas pela casa: Ofício n° 010/2020 da COMIVA de 

Mineiros convidando para participar da 4ª Feira de negócios agropecuários da 

COMIVA/FEINAGRO. 

 Leitura da Ata da Sessão Anterior 
 

MATÉRIAS DO PODER EXECUTIVO 

PROJETOS DEVOLVIDOS DAS COMISSÕES:  

 Projeto de Lei nº 010/2020 - Autoriza o Poder Executivo a realizar gasto com 
a filiação da Secretaria Municipal de Educação junto a UNDIME-MT 

 

MATÉRIAS DO PODER LEGISLATIVO 

PROJETOS NOVOS 

 Projeto de lei n° 005/2020 - “Projeto de lei que Veda a circulação de cães de 

médio, grande e gigante porte, sem coleira, guia curta de condução e 

focinheira, em locais públicos e com grande circulação de pessoas” (Autoria: 

Vanderlei Luiz Marques) 

 Projeto de lei n° 006/2020 - “Dá nome ao prédio público situado na Rua Silvio 

José de Castro Maia, 513 – Centro, Alto Araguaia(MT) onde funciona a 

Secretaria de Assistência Social do município e dá outras providências” 

(Autoria: Sylvia Maia Santos Berigo) 

 Projeto de lei n° 007/2020 - “Dispõe sobre o acesso a brinquedos adaptados e 

a equipagem de praças, complexos esportivos e logradouros públicos com 

mobiliários adequado a portadores de necessidades especiais no município de 

Alto Araguaia e dá outras providências.” (Autoria: Sylvia Maia Santos 

Berigo) 

REQUERIMENTOS/ INDICAÇÕES E MOÇÕES 

 

MARILZAN NUNES DA COSTA 

 Requerimento 010/2020 - “Solicitando a implantação do uso de microfones 
pelos professores da Rede de Ensino Municipal e Estadual”. 

 

MARCOS AURÉLIO DA SILVA 

 Requerimento 015/2020 - “Requerendo que seja feito a restauração da 

pavimentação asfáltica na Avenida Carlos Hugueney” 

VANDERLEI LUIZ MARQUES 



 Requerimento 016/2019 - “Solicitando a implantação de Caixa Eletrônico 

Inteligente na agencia de Alto Araguaia” 

 Indicação 007/2020 - “Solicitando a alteração no trânsito na Rua Marechal 

Rondon em frente à escola Municipal José Inácio Fraga, tornando mão única” 

 

JORGE ANTÔNIO DE MELO 

 Requerimento 017/2020 – “Solicitando que seja realizada a reforma imediata 

da ponte do Córrego Marruaz (entre a BR-364 e a MT-462), bem como, a 

reforma da ponte do Ribeirão Araguainha (nas imediações da Araguaia 

Geradora de Energia, próximo à Fazenda do Sr. José Brum)”. 

 Requerimento 018/2020 – “Solicitando que seja realizada uma ampla e 

consistente campanha de combate ao mosquito transmissor da Dengue, 
Chikungunya e Zica Vírus”. 

 Requerimento 019/2020 – “Solicitando que seja realizada no menor tempo 

possível a implantação dos meios-fios nas ruas que foram pavimentadas 

recentemente, antes que o material seja arrastado por águas pluviais”. 

 

JOSÉ AIRTON DE ANDRADE 

 Requerimento 020/2020 – “Requerendo que disponha de uma equipe no PSF 

Ondino Lima da vila aeroporto para a coleta diária de materiais para exames 

de rotina” 

 Requerimento 021/2020 – “Requerendo viabilização da Manutenção do 

relógio da Praça da Matriz” 

 Requerimento 022/2020 – “Requerendo monitores nos ônibus escolares.” 

 

PAULO LOPES RODRIGUES 

 Requerimento 023/2020 – “Requerendo a limpeza e o cascalhamento da rua- 

João de Araújo de Castro, que liga a Dr;José Morbeck, com a rua-General 

Osório” 

 Moção de Aplausos 002/2020 ao Sargento Marcos Antônio da Silva  

 Moção de Aplauso 003/2020 ao Soldado Victor Alif Jeffrei Brito Souza 

 

DEUSDETE TEODORO DE RESENDE 

 Requerimento 025/2020 – Requerendo que seja realizada a prestação de 

contas dos recursos recebidos do FETHAB 

 

HENRIQUE CÂNDIDO DE MORAES 

 Moção de Aplauso 004/2020 à Sra. Shirley Luz Gomes Lopes 

 Indicação 006/2020 - “Solicitando que seja realizado o projeto Praça Digital”. 


