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DENOMINA-SE “BAIRRO BOM SUCESSO”, A 

VILA EM FASE DE CONSTRUÇÃO LOCALIZADA 

NOS FUNDOS DO ANTIGO LIXÃO.  

 

O Prefeito do Município de Alto Garças, Estado de Mato 

Grosso. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou eu 

sanciono e promulgo a seguinte lei:  

 

Artigo 1º - Fica denominada de “Bairro Bom Sucesso”, a 

Vila em Construção localizada nos fundos do antigo 

Lixão. 

 

Artigo 2º - O Poder Executivo Municipal ficará 

responsável pela colocação de placas de identificação de 

ruas, avenida e alamedas da área de abrangência do 

“Bairro Bom Sucesso”. 

 

Artigo 3º - Constará dos registros da Secretaria 

Municipal de Obras, as definições constantes desta Lei, 

para que esta faça o cascalhamento e os reparos das ruas 

e avenidas, igualmente, que faça projetos para 

implantação de rede de água e energia e asfalto no 

referido bairro, e implante de imediato a coleta de lixo 

no referido “Bairro Bom Sucesso”.  

 

Artigo 4º - Constará dos registros da Secretaria 

Municipal de Saúde, para que os Agentes Comunitário de 

Saúde e Agentes Combate de Endemias, passe a visitar as 

famílias, regularmente no referido “Bairro Bom Sucesso”.  

 

Artigo 5º - O Setor de tributos do Município deverá 

fazer o levantamento do tamanho dos lotes e o cadastro 

dos contribuintes do referido “Bairro Bom Sucesso”. 

 

Artigo 6º -  Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação, revogam-se as disposições em contrário.  

 

Plenário das Deliberações, Edifício Sede do Poder 

Legislativo de Alto Garças – MT, em 15 de agosto de 

2022. 

 

                                           FÁBIO ADRIANO AGULHÃO 

VEREADOR – PL  



                                     
JUSTIFICATIVA 

 

 

  A presente propositura visa iniciar a 

legalização do Bairro Bom Sucesso, com a sua 

denominação, a qual o povo que ali residi já nominou de 

“BAIRRO BOM SUCESSO”, para que os munícipes possam estar 

recebendo os benefícios, de água tratada, energia, 

asfalto, assistência social e saúde.   

 

  Assim, ao propormos o presente projeto de lei 

estamos nada mais, nada menos do que cumprindo com os 

nossos deveres de um edil, portanto, conto com o apoio 

dos nossos pares para este intento, a fim de aprovar 

essa propositura para denominação deste bairro.  

 

         Plenário das Deliberações, Edifício Sede do 

Poder Legislativo de Alto Garças – MT, em 15 de agosto 

de 2022. 

 

 

 

                                           FÁBIO ADRIANO AGULHÃO 

VEREADOR – PL  

 

 


