
 6ª SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Alto Araguaia/MT, segunda-feira, 14 de março de 2022 às 19h do (MT) 

 

• Abertura da Reunião 

• Leitura do Trecho Bíblico 

• Correspondências recebidas – Respostas das Indicações 286/2021, 278/2021, 004/2022, 007, 

009, 010, 017, 021, 022, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 031, 037, 039, 040, 043, 044, 045, 046 e 

048/2022; Resposta dos Requerimentos 009 e 010/2022; Of. 003/2022 da Escola Estadual 

Arlinda Pessoa Morbeck solicitando informações sobre a demolição e construção de um novo 

prédio para a escola. 

 

 

 

MATÉRIAS DO PODER EXECUTIVO 

 

 

 

 

 

MATÉRIAS DO PODER LEGISLATIVO 

 

PROJETO NOVO 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº. 001/2022 - “Dispõe sobre as Contas Anuais de Governo 

da Prefeitura Municipal de Alto Araguaia-MT, relativas ao exercício financeiro de 2020.” Autoria: 

Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização 

 

 

INDICAÇÕES / REQUERIMENTOS 

 

Autoria do Vereador Marilzan Nunes 

 

Indicação nº 054/2022 - “Solicitando serviços no Parque Infantil localizado no encontro da Av. Professora 

Adalcy da Conceição Rodrigues com Rua Domiciano Alves de Oliveira, na Vila Aeroporto, sendo eles: 

reforma dos brinquedos, reposição de areia da quadra e providencias para que a areia da quadra não escorra 

mais”.  

 

Requerimento nº 016/2022 - “Solicitando providências junto às empresas que trabalham com 

distribuição de internet na cidade, quanto a forma de fixação da fiação nos postes”.  

 

 

Autoria do Vereador Ricardo Barbosa dos Santos 

 

Indicação nº 055/2022 - “solicitando o retorno das escolinhas esportivas”. 

 

Autoria do Vereador Clodoaldo José Fernandes 

 

Indicação nº 056/2022 - “Sugerindo a reforma do Posto Policial da Policia Militar no Distrito do Buriti”. 

 

 

Autoria do Vereador Odair Ferruja 

 

Indicação nº 058/2022 – “Solicitando o reparo da Av. Araguaia (rua da orla do festival náutico).” 

 



Autoria do Vereador Silvio Maia 

 

Indicação nº 059/2022 - “Solicitação para que intensifique os serviços de limpeza na praça da Bandeira.” 

 

Requerimento nº 017/2022 - “A solicitação de informações acerca de qual data o veículo Amarok, alugado 

por este Poder, foi entregue ao Legislativo e com qual quilometragem (quantidade de quilômetros rodados) 

o veículo se encontrava no momento de sua entrega.” 

 

Requerimento nº 018/2022 - “A solicitação de informações sobre algumas ruas que foram asfaltadas no 

ano de 2021, ruas I, J, Realino Gomes Rodrigues, João Silva (Nenezão), Agenor Romualdo Pereira, 

Feluchon Garcia Lemos, Jacinto Bento Filho, João Francisco Paes e Avenida Contorno 1, no bairro 

Professora Maria das Graças. Solicito informações se havia quantidade significativa de cascalhos nessas 

ruas, se esta reposta for afirmativa, requer informações se houve a dedução, no pagamento da camada do 

asfalto que é formada por cascalho (sub-base), do valor do cascalho, previamente colocado pela prefeitura 

nessas ruas, requeiro que a resposta seja acompanhada da respectiva prova contida no processo de 

pagamento.” 

 

Autoria da Vereadora Suzana Paniago 

 

Indicação nº 060/2022 - “Solicitando reparos em toda a iluminação pública do nosso município”. 

 

Autoria dos Vereadores Luizinho, Odair Ferruja e Odinéia Mariana 

  

Requerimento nº 015/2022 - “Solicitando informações sobre o andamento do processo de implantação e 

operação do Condomínio Industrial e Logístico J.K., no que tange às obrigações do Poder Executivo 

Municipal”. 

 

Autoria dos Vereadores Odinéia Mariana, Odair Ferruja e Luiz Machado 

 

Indicação nº 057/2022 - “Seja realizado mutirão de limpeza em todos os bairros da cidade, objetivando a 

eliminação dos focos do mosquito Aedes Aegypti, causador de doenças como a dengue, zika, e chikungunya, 

além de deixar a cidade mais limpa e salubre.”   

 

Autoria da Vereadora Odinéia Mariana  

 

Indicação nº 050/2022 - “Sugere se a implantação de bueiros inteligentes e ecológicos, nos logradouros do 

Município de Alto Araguaia – MT, como forma de prevenir e minimizar os problemas causados pelas 

chuvas, assim evitando enchentes e evitando acúmulo de resíduos”. 

 

 


