
 

8ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  

 

 

Alto Araguaia/MT, quinta-feira, 03 de dezembro de 2018, às 19:00 (MT) 

 

 Abertura da Reunião 

 

 

MATÉRIAS DO PODER EXECUTIVO 

 

PROJETOS NOVOS 

 

 Projeto de Lei nº 090/2018 – “Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no 

Orçamento do Exercício de 2018, Lei nº 3.996 de 12 de dezembro de 2017 e dá outras 

providências”. 

 Projeto de Lei nº 091/2018 – “Fixa valor mínimo para o ajuizamento da Execução Fiscal 

objetivando a cobrança de dívida ativa da Fazenda Pública Municipal e dá outras 

providências”. 

 Projeto de Lei nº 092/2018 – “Dispõe sobre autorização para custear despesas com 

propaganda volante para divulgação de ações do Cartório da 8ª Zona Eleitoral de Mato 

Grosso”. 

 

DEVOLVIDO PELAS COMISSÕES 

 

 Projeto de Lei nº 080/2018 - “Autoriza o Poder Executivo a, incluir ação no Anexo I, da Lei 

Municipal n.º 3992, de 28 de novembro de 2017 - Plano Plurianual, e incluir ação no Anexo I, 

da Lei Municipal n.º 4056, de 12 de julho de 2018 – Lei das Diretrizes Orçamentárias” 

 Projeto de Lei nº084/2018 – “Autoriza a doação de equipamento odontológico de 

propriedade do Fundo Municipal de Previdência Social – PREVIMAR, para a Secretaria 

Municipal de Saúde de Alto Araguaia”. 

 

MATÉRIA DO PODER LEGISLATIVO 

 

NOVOS 

 

 Emenda Modificativa N° 001/2018 do Projeto de Lei N° 080 – de autoria de todos 

vereadores. 

 Emenda Modificativa N° 002/2018 do Projeto de Lei N° 080 – – de autoria do vereador José 

Airton de Andrade e demais vereadores. 

 Projeto de Decreto nº 004/2018 – “Concede Título de Cidadão Araguaiense a pessoa que 

menciona e dá outras providências”. 

 

DEVOLVIDO PELAS COMISSÕES 

 

 Projeto de Lei nº 014/2018 – “Dispõe sobre a obrigatoriedade de recolhimento de resíduos 

fecais de animais conduzidos em espaços públicos, bem como, a obrigatoriedade do Poder 

Executivo de recolher os animais abandonados ou soltos nas vias públicas e dá outras 

providências”. 


