
 

6ª SESSÃO ORDINÁRIA  

 

Alto Araguaia/MT, segunda-feira,  09 de  março de 2020 às 18h do (MT)  

 

 Abertura da Reunião 

 Leitura do Trecho Bíblico. 

 Correspondências Recebidas pela casa: Diversos ofícios do Poder Executivo com respostas de 

indicações e requerimentos. 

 Leitura da Ata da Sessão Anterior 

 

MATÉRIAS DO PODER EXECUTIVO 

PROJETOS NOVOS 

 

 Projeto de Lei nº 011/2020 – “Acresce dispositivo à Lei Municipal nº 4.133, de 16 de abril de 
2019.” 

 Projeto de Lei nº 012/2020 – “Acresce dispositivo a Lei Municipal nº 1.337, de 18 de dezembro 
de 2001 e dá outras providências” 

 Projeto de Lei nº 013/2020 – “Autoriza o Poder Executivo a realizar gastos com arbitragem da 
29ª Tacinha Araguaia de Futsal” 

 Projeto de Lei nº 014/2020 – “Autoriza o Poder Executivo a realizar gastos com a premiação do 
1º Torneio Regional de Futebol Society” 

 Projeto de Lei nº 015/2020 – “Autoriza o Poder Executivo a realizar gastos com a premiação da 
Copa Araguaia de Voleibol de Quadra Masculino e Feminino.” 

 

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 

 

 

REQUERIMENTOS/INDICAÇÕES   

 

CLODOALDO JOSÉ FERNANDES 

 

 Indicação 008/2020 - com a proposta de que o município de Alto Araguaia faça gestão junto à 

Secretaria de Agricultura Familiar de Mato Grosso para que os pecuaristas de gado leiteiro do 

nosso município possam ser beneficiados com o recebimento de sêmens e embriões através do 

Programa MT Produtivo – Leite. 

 

VANDERLEI LUIZ MARQUES 

 

 Requerimento 030/2020 - “Requerendo o retorno da Câmara Mirim – Escolar na Câmara.” 

 

ANDRÉ BUONO LEAL 

 

 Requerimento 032/2020 - “Requerendo seja feita a troca das lâmpadas de todas as quadras do 

Município por lâmpadas de LED” 

 Requerimento 033/2020 - “Requerendo seja realizado um campeonato de futebol Society 

categoria livre e master dentro do Município ainda neste primeiro semestre.” 

 Requerimento 034/2020 - “Requerendo que seja feito um investimento para capacitação de agua 

do Distrito do Buriti.” 

 



DEUSDETE TEODORO DE RESENDE 

 

 Requerimento 035/2020 - “Requerendo que se providencie a construção de calçadas nas 

residências para a população de Alto Araguaia.” 

 Requerimento 036/2020 - “Requerendo que providencie o fornecimento das carteirinhas para os 

aposentados e pensionistas.” 

 Requerimento 039/2020 - “Requerendo que se providencie a desapropriação do terreno da 

Simarelli Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda., localizado na Rua Guilherme Gonçalves 

Berigo, Bairro Gabiroba, Lote 04, Quadra 066.” 

 

MARILZAN NUNES DA COSTA 

 

 Requerimento 037/2020 - “Requerendo que recupere o asfalto no trecho que liga a BR 364 e a 

empresa Louis Dreyfus, no município de Alto Araguaia MT.” 

 Requerimento 038/2020 - “Requerendo que a prefeitura pare de usar tambores para coleta de lixo 

doméstico, passando a utilizar lixeiras fixas.” 

 

HENRIQUE CÂNDIDO DE MORAES 

 

 Requerimento 040/2020 - “Requerendo que seja feito de adequação de garagem na Avenida 

Carlos Hugueney” 

 Requerimento 041/2020 - “Requerendo que seja realizada uma audiência pública e que tome 

providencias quanto ao Projeto de Lei “Regulamenta o Serviço Especial de Transporte Privado 

Individual Remunerado de Passageiros e Disciplina o Uso Intensivo do Sistema Viário Urbano, no 

Município de Alto Araguaia e dá outras providências”.  

 

 

JORGE ANTÔNIO DE MELO 

 

 Requerimento 031/2020 - “Solicitando que seja disponibilizado tablets para todos os Agentes 

Comunitários de Saúde e de Combate a Endemias”. 

 

MARCOS AURÉLIO DA SILVA 

 

 Requerimento 042/2020 - Requerendo que seja feita a limpeza geral do Estádio Bilinão e do Mini 

Estádio Benedito Paes Felício”. 

 


