
 

 

31ª SESSÃO ORDINÁRIA 

 

 

Alto Araguaia/MT, segunda-feira, 20 de setembro  de 2021 às 18h do (MT) 

 

• Abertura da Reunião 

 

• Leitura do Trecho Bíblico 

 

• Correspondências recebidas pela Casa: Of. 9411 – Gabinete do Deputado 

Sebastião Rezende; Texto de Pedro Rodrigues Lima.  

 

• Leitura da Ata da Sessão Anterior  
 

 

MMAATTÉÉRRIIAASS  DDOO  PPOODDEERR    EEXXEECCUUTTIIVVOO  

 

 

PROJETO NOVO 

 

 

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 Marcos Nunes  

 

Indicação nº 210/2021 - solicitando a contratação de vigilantes para atuarem nos períodos diurno e noturno 

no Hospital Municipal Deputado Cacildo Hugueney. 

Requerimento nº 090/2021 - “para que arrume a depressão existente na pista no cruzamento da Rua Silvio 

José de Castro Maia com a Rua 24 de Fevereiro”  

 

Autoria dos Vereadores Fabiano do Gás e Suzana Paniago 

 

Indicação nº 211/2021 - “solicitando melhorias na estrutura física da Orla do Bilinão”. 

 

Indicação nº 212/2021 - “solicitando a instalação de placas alertando sobre o risco de afogamento na Orla 

do Rio Araguaia, região do Bilinão e em diferentes pontos de banho no perímetro urbano do município”. 

 

Autoria do Vereador Fabiano do Gás 

 

Indicação nº 213/2021 “solicitando manutenção da ponte sobre Rio Riberãozinho MT-465, estrada do Rio 

do Peixe”. 

 



Autoria do Vereador Luizinho 

 

Requerimento nº 091/2021 - “Requerendo que sejam realizados manutenção e reparos na iluminação do 

parque municipal.” 

 

Autoria do Vereador Silvio Maia 

 

Indicação nº 214/2021-  “Solicitação que seja realizada campanha informativa sobre a coleta seletiva de 

lixo e, posteriormente, seja colocada à disposição da população tambores de coleta seletiva de lixo com os 

padrão de cores estabelecidos na Resolução Nº 275 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA).” 

Indicação nº 215/2021-  “Solicitação que o Poder Executivo conceda um auxílio ou benefício financeiro 

para que os artesãos de nosso município possam custear a participação de feiras em outras cidades.” 

 

Indicação nº 216/2021-  “Solicitamos que seja asfaltado o final da Rua 271 e 261, próximo ao cruzamento 

com a Rua Cuiabá, no Bairro Vila Aeroporto.” 

 

Autoria do Vereador Odair Ferruja 

 

Indicação nº 217/2021 - para que sejam fixadas lixeiras para coleta de lixo seletiva na Praça da Matriz. 

 

Autoria do Vereador Marilzan Nunes da Costa 

 

Indicação nº 218/2021 -  “sugerindo que na impressão dos talões de pagamento de energia seja dado 

destaque em algumas informações tais como nome do cliente, endereço, débitos vencidos  e unidade 

consumidora”. 

 

Autoria da Vereadora Mariana de Souza  

 

Indicação nº 205/2021 - “Indicando um estudo de viabilidade para a criação do programa social “Vale 

Gás” para atendimento às famílias em situação de extrema vulnerabilidade social”. 

 

Indicação nº 208/2021- “indicando a instalação de uma estrutura física que faça a cobertura em frente da 

entrada do Hospital Municipal Deputado Cacildo Hugueney”. 

 

Indicação nº 209/2021 “indicando a contratação de um médico ortopedista para atendimento regular em 

nosso município”.  

 


