
7ª SESSÃO ORDINÁRIA

Alto Araguaia/MT, Segunda Feira, 19 de março de 2018, às 18:00 (MT)

 Abertura da Reunião
 Leitura do Trecho Bíblico; 
 Correspondências Recebidas pela casa: 

MATÉRIAS DO PODER EXECUTIVO

PROJETO DEVOLVIDO DAS COMISSÕES

PROJETO DE LEI Nº 018, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2018- Com Emenda modificativa 001. 
“Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento vigente do município lei nº 
3996 de 12 de dezembro de 2017, decorrente da necessidade de reajuste no duodécimo da Câmara 
Municipal, em adequação ao disposto no Art. 29-A, I, CF/88”.

PROJETO DE LEI Nº 024, DE 09 DE MARÇO DE 2018. “Institui programa especial para quitação à 
vista de débitos tributários e não tributários, bem como estabelece condições de parcelamento exclusivas 
para dívidas até o exercício de 2016, e dá outras providências”.

MATÉRIAS DO PODER LEGISLATIVO

REQUERIMENTOS / INDICAÇÕES / MOÇÕES DE APLAUSOS

JOSÉ AÍRTON DE ANDRADE

MOÇÃO DE APLAUSOS a Dr. Rodrigo Ribeiro Domingues -  Promotor de Justiça da Comarca de Alto 
Araguaia.

MARILZAN NUNES DA COSTA

MOÇÃO DE APLAUSOS ao Sr. Matheus Henrique Fraga Faria.

JOSÉ AIRTON DE ANDRADE

Requerimento 032- “Requerendo um projeto para que seja retomada a criação de mudas de plantas no 
nosso município”.

PAULO RODRIGUES LOPES

Requerimento 033- “Requerendo a pavimentação ou ao menos o cascalhamento das ruas do Bairro 
Demellas”.

Requerimento 034- “Requerendo melhorias na iluminação do Bairro Demellas”.

HENRIQUE CÂNDIDO DE MORAES 

Indicação 011- “Solicitando que seja realizado reforma no muro de proteção e na parte da estrutura 
metálica da quadra do bairro COHAB”.

Indicação 012 - “Que seja dada manutenção nas Ruas do Bairro Professora Maria das Graças de Souza 
Pinto.



JORGE ANTÔNIO DE MELO

Requerimento 035 - “solicitando a maior celeridade possível na limpeza das ruas no perímetro urbano de 
Alto Araguaia e realizar em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, através dos Agentes de 
Endemias e Agentes Comunitários de Saúde, uma ampla campanha de conscientização para que a 
população também faça sua parte, que retire de maneira programada dos seus quintais, os entulhos, 
utensílios e qualquer material que possa servir para depósito de água parada e consequentemente para 
proliferação do mosquito Aedes Aegypti e outros insetos nocivos à saúde pública”.

Requerimento 036 - “solicitando o planejamento e a efetivação de terceirizações com estabelecimentos 

hospitalares de Alto Araguaia, visando ampliar o leque de atendimento da população em procedimentos 

de baixa, média e alta complexidade, cirurgias eletivas e atendimentos diversos”.


