
 

 

28ª SESSÃO ORDINÁRIA 

 

 

Alto Araguaia/MT, segunda-feira, 30 de Agosto  de 2021 às 18h do (MT) 

 

• Abertura da Reunião 

 

• Leitura do Trecho Bíblico 

 

• Correspondências recebidas pela Casa: Texto de Milton Pessoa Morbeck Filho: 

Pequeno Histórico de pessoas que contribuíram para o progresso de Alto Araguaia-MT 

nº 02 ;  

 

 

• Leitura da Ata da Sessão Anterior  

 

 

MATÉRIAS DO PODER LEGISLATIVO 

 

 

Projetos devolvidos das comissões 

 
 

PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO N°. 042/2021 - “Dá nome ao Viveiro Municipal de Alto 

Araguaia-MT”. Autoria: Odinéia Mariana de Souza, Marília Maia Rabello Queiroz, Marcos Nunes 

Gomes, Ricardo Barbosa dos Santos, Clodoaldo José Fernandes, Odair Feruja e Luiz Carlos Machado 

Júnior 

 

PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 043/2021 - “Dispõe sobre o estacionamento 

temporário e rotativo de veículos em frente às farmácias, hospitais, clínicas médicas e dá outras 

providências”. Autoria: Vereador  Ricardo Barbosa dos Santos  

 
 

INDICAÇÕES E REQUERIMENTOS 

 

 

Autoria do Vereador Fabiano do Gás 

 

 

Indicação nº 187/2021-  “solicitando a criação de uma página para divulgação de obras que 

contam a história de Alto Araguaia”. 

 

Indicação nº 193/2021 - “solicitando a manutenção da ponte da Aninha”. 

 

Requerimento nº 088/2021- solicitando informações referente a previsão de conclusão da 

Orla às margens do Rio Araguaia na Avenida Araguaia.  

 



 

Autoria do Vereador Odair Ferruja 

 

Requerimento nº 085/2021-“para que seja recolocada a massa asfáltica da Rua 24 de 

fevereiro, esquina com a Rua Quintino Bocaiuva, pois se formou uma ondulação nesta parte 

da via”.  

 

Requerimento nº 086/2021- “para que seja feito um tapa-buraco sobre a Rua A, que liga 

os bairros Nossa senhora Aparecida a Rua 21”. 

 

Autoria do Vereador Marcos Nunes 

 

Requerimento nº 087/2021 - “ Requerendo a atualização cadastral dos domicílios do 

município de Alto Araguaia, a fim de sanar inconsistência existente entre o endereço 

constante na sede da casa e o constante no talão de água emitido pela DIVAES.”  

 

Autoria do Vereador Silvio Maia 

 

Indicação nº 194- “Solicitação que seja instalado câmeras de monitoramento em todos os 

corredores do prédio da Câmara Municipal de forma que não fique nenhum espaço fora do 

campo de monitoramento das câmeras.” 

 

Indicação nº 195 - “Solicitação dos serviços de desentupimento de todos os bueiros do 

Bairro Setor Castro, especificamente, os das Ruas Joaquim Rodrigues da Silva, Urquiza de 

Castro e Alvenir P. Albuquerque.” 

 

Autoria do Vereador Ricardo Barbosa dos Santos 

 

Indicação nº 196/2021- “sugerindo a ampliação da rua que desce dos Bairro Caminho das 

Águas para a Aninha possibilitando a passagem de dois veículos”. 

 

 

Autoria dos  Vereadores Odinéia Mariana de Souza e Luiz Carlos Machado Junior 

 

Indicação nº 192 - “indicando o asfaltamento e construção de um sistema para o 

escoamento de água da chuva no Bairro Caminho das Águas”. 

 

 

Autoria da Vereadora Odinéia Mariana de Souza 

 

 

Indicação nº 190/2021 - “indicando que seja feito um cronograma para o atendimento 

odontológico na zona rural do município”. 

 

Indicação nº 191/2021 - “indicando o asfaltamento da Rua Araújo de Castro, Setor 

Atlântico”. 

 


