
 

 

33ª SESSÃO ORDINÁRIA 

 

 

Alto Araguaia/MT, segunda-feira, 04 de outubro  de 2021 às 18h do (DF) 

 

 

• Abertura da Reunião 

 

• Leitura do Trecho Bíblico 

 

• Correspondências recebidas pela Casa:  

• Leitura da Ata da Sessão Anterior  

 

 

MMAATTÉÉRRIIAASS  DDOO  PPOODDEERR    EEXXEECCUUTTIIVVOO  

 

 

PROJETOS NOVOS 

 

PPRROOJJEETTOO  DDEE  LLEEII  NNºº  006666,,  DDEE  3300  DDEE  SSEETTEEMMBBRROO  DDEE  22002211..  ""AAuuttoorriizzaa  oo  mmuunniiccííppiioo  ddee  AAllttoo  

AArraagguuaaiiaa  aa  rreeaalliizzaarr  CCaassaammeennttoo  CCoommuunniittáárriioo,,  eeffeettuuaarr  ddeessppeessaass  ee  ddáá  oouuttrraass  pprroovviiddêênncciiaass..””  

 

PPRROOJJEETTOO  DDEE  LLEEII  NNºº  006677,,  DDEE  0011  DDEE  OOUUTTUUBBRROO  DDEE  22002211..  DDiissppõõee  ssoobbrree  aa  aabbeerrttuurraa  ddee  CCrrééddiittoo  

AAddiicciioonnaall  EEssppeecciiaall  nnoo  OOrrççaammeennttoo  ddoo  EExxeerrccíícciioo  ddee  22002211,,  lleeii  nnºº  44223388  ddee  1122  ddee  nnoovveemmbbrroo  ddee  22002200..  

 

 

PROJETO DEVOLVIDO DAS COMISSÕES 

 

 

PPRROOJJEETTOO  DDEE  LLEEII  NNºº  006600,,  DDEE  1177  DDEE  SSEETTEEMMBBRROO  DDEE  22002211..  DDiissppõõee  ssoobbrree  aa  aabbeerrttuurraa  ddee  

CCrrééddiittoo  AAddiicciioonnaall  SSuupplleemmeennttaarr  nnoo  OOrrççaammeennttoo  ddoo  EExxeerrccíícciioo  ddee  22002211,,  lleeii  nnºº  44223388  ddee  1122  ddee  

nnoovveemmbbrroo  ddee  22002200..  

 

 

MATÉRIAS DO PODER LEGISLATIVO 

 

 

INDICAÇÕES /REQUERIMENTOS 

 

 

Autoria do Vereador Clodoaldo José Fernandes 

 

Indicação nº 226/2021 - “Sugerindo a pavimentação asfáltica na Serra Preta localizada na MT-

465, na linha do Rio do Peixe MT-465 (1 km de cada lado encabeçamento da ponte de concreto 

que está sendo construída no Rio Ariranha), e na região do Gato Preto na MT 481 (1 km de cada 

lado em encabeçamento na ponte de concreto que será construída localizado no Rio Ariranha na 

MT-481)”. 

 



Autoria da Vereadora Suzana Paniago 

 

 

Indicação nº 227/2021 - “solicitando uma tenda com bancos na Secretária de Saúde, para pacientes 

que utilizam a farmácia básica para retirar sua medicação”. 

 

Indicação nº 228/2021 - “Solicitando a contratação de um dentista especializado em canal pré-

molar e molar para atender os munícipes de Alto Araguaia”. 

 

 

Autoria do Vereador Ricardo Barbosa dos Santos 

 

 

Requerimento nº 095/2021 - “Solicitando que a retroescavadeira (de pneu), adquirida para prestar 

atendimento  à agricultura familiar, realmente seja utilizada  para este fim e para tanto que seja 

contratado um operador de maquinas para operá-la”. 

 

Autoria do Vereador Fabiano do Gás 

 

Indicação nº 229/2021- “solicitando a contratação ou remanejamento de vigilantes para atuação 

na Praça da Matriz”. 

 

 

Autoria do Vereador Marcos Nunes 

 

 

Indicação nº 230/2021 - solicitando a instalação de climatizadores no Centro de Convivência da 

Melhor Idade Luzia Ribeiro da Silva. 

Moção de Aplauso nº 008/2021 - a servidora pública, Professora Abilene Antônia de Bastos Queiroz  

 

Moção de Aplauso nº 009/2021 - a servidora pública aposentada, Professora Cleire França da Silva  

 

Autoria do Vereador Silvio Maia 

 

 

Indicação nº 231/2021 - “Solicitamos que seja construído um letreiro de concreto na praça da 

matriz, pois o atual é feito de um material que não suporta a ação do tempo e o contato com as 

pessoas. Quero lembrar que o atual letreiro está localizado em um lugar aberto a todos os tipos de 

público; por isso, deixar um letreiro frágil naquela localidade, só trará prejuízo para a 

administração, que terá que fazer reparos periodicamente.” 

 

Requerimento nº 098/2021- Solicitação de informações se há repasses de recursos financeiros ao 

município, pelo Governo Federal ou Estadual, para serem aplicados exclusivamente na cultura. Se 

a resposta for afirmativa, requer informações sobre o valor do repasse e o ente que realiza o 

repasse.”  

 

Requerimento nº 099/2021 - Solicitação de que seja cumprida a Lei 4.305 de 29 de junho de 2021, 

a qual instituiu no município o programa “farmácia solidária”. A lei, nos incisos II, III, IV do art. 

7º, obriga o Município a realizar campanhas para viabilizar os objetivos da Lei; portanto, 

solicitamos, novamente, o fiel cumprimento da Lei municipal.” 



 

 

Autoria do Vereador Marilzan Nunes da Costa 

 

 

Indicação nº 233/2021 - “Solicitando a instalação de  um semáforo na esquina Av.  Carlos 

Huqueney (BR 364) e com a Rua  Jeronimo Samita Maia (MT 100), em Alto Araguaia-MT’’.  

Indicação nº 234/2021 -“Solicitando gestão para que viabilize  a construção de uma escada na 

cachoeira Couto Magalhaes, localizada no Rio Araguaia,  para que os peixes possam subir”.  

 

 

Autoria das Vereadoras Marilia Maia Rabello Queiroz e Odinéia Mariana de Souza 

 

Requerimento nº 097/2021 - “solicitando do Poder Executivo informações sobre a Campanha 

Outubro Rosa e todo cronograma de atividades que será realizado para conscientizar a população 

sobre o Câncer de Mama.”  

 

 

Autoria da Vereadora Marilia Maia Rabello 

Indicação nº 232/2021 - Solicitando a Ampliação da Coleta Lixo doméstico no bairro Caminho 

das Águas em nossa Cidade.  

 

 

Autoria das Vereadoras Marilia Maia Rabello Queiroz, Odinéia Mariana de Souza e Suzana 

Paniago 

 

Requerimento nº 096/2021 - “solicitando informações sobre a implantação da Sala da Mulher em 

Alto Araguaia” 

 

Autoria da Vereadora Odinéia Mariana de Souza  

 

Indicação nº 225/2021 - “indicando que seja realizada a troca do ônibus que faz o transporte de 

pacientes para a central de saúde em Rondonópolis”.  
 

 

 

 


