
EMENDA ADITIVA E MODIFICATIVA Nº 009/2019 

 

Autor:    Vereador José Petrilio Guimarães Borges  

 

Emenda Aditiva e Modificativa nº009/2019 ao 

Projeto de Lei n.º 035 de 30 de setembro de 2019, 

que “Acrescenta e altera Projetos e Programas 

ao Plano Plurianual para o período de 2020, 

aprovado pela Lei Municipal n.º 1129, de 22 de 

dezembro de 2017, e dá outras providências” 

 

                                   A Câmara Municipal de Alto Garças-MT, com 

fundamento no artigo 17, inciso II da Lei Orgânica do Município de Alto 

Garças-MT, combinados com os artigos 140, 141, § 3º e § 4º da Resolução 

01/1992, (Regimento Interno), faz saber que aprovou a seguinte emenda ao 

Projeto de Lei n. º 035, de 30 de setembro de 2019:  

 

Art. 1º - Fica acrescido ao Projeto de Lei n. º 035 de 30 de setembro de 2019, 

o artigo 1.A) e 1.B), 1.C), 1.D) e 1.E) com a seguintes redações: 

 

“1.A) -  O Gestor Público deverá inclui nos anexos da Lei Municipal n. º 

1129, de dezembro de 2017, e suas alterações, as seguintes metas e 

programas, ou seja, para a construção de um reservatório de água 

potável no Bairro Boa Esperança, bem como, para a canalização de outra 

fonte de água que é paralela ao córrego lajeado, para a atual barragem 

de captação de água do município, no valor total R$ 587.084,61 

(quinhentos e oitenta e sete mil, oitenta e quatro reais e sessenta e um 

centavos).   

 

“1.B) O Gestor Público deverá inclui nos anexos da Lei Municipal n. º 

1129, de dezembro de 2017, e suas alterações, as seguintes metas e 

programas, ou seja, para a restruturação da fanfarra Municipal de Alto 

Garças-MT, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).  

 

“1.C) O Gestor Público deverá inclui nos anexos da Lei Municipal n. º 

1129, de dezembro de 2017, e suas alterações, as seguintes metas e 

programas, ou seja, para a construção de uma ponte na AG 03, sobre o 

Rio Itiquira, KM 20, e que dá acesso à Região do Arara II, no valor de 

R$ 410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais).  

 



1.D) O Gestor Público deverá inclui nos anexos da Lei Municipal n. º 

1129, de dezembro de 2017, e suas alterações, as seguintes metas e 

programas, ou seja, para implantação de academia pública ao ar livre, 

localizada na avenida Barra do Garças, esquina com a Avenida Ezequiel 

Gonçalves Nogueira, no valor R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). 

 

1.E) O Gestor Público deverá inclui nos anexos da Lei Municipal n. º 

1129, de dezembro de 2017, e suas alterações, as seguintes metas e 

programas, ou seja, para apoio Agricultura Familiar, no valor de R$ 

100.000,00 (cem mil reais). 

 

Art. 2º - Esta Lei/Emenda entra em vigor na data de sua publicação, devendo 

o Gestor Público antes da publicação fazer as alterações das planilhas em 

conformidade com as emendas inseridas no orçamento. 

 

Plenário das Deliberações, Edifício Sede do Poder 

Legislativo de Alto Garças-MT, em 11 de dezembro de 2019.  

 

 

 
JOSÉ PETRILIO GUIMARÃES BORGES  

VEREADOR – PL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUSTIFICATIVA. 

 

A proposição da presente emenda aditiva e 

modificativa tem como justificativa e objetivo, as seguintes metas e 

programas: 

 

 A construção de um reservatório de água potável no Bairro Boa 

Esperança, a canalização da fonte paralela ao córrego Lajeado, para a 

atual captação de água do nosso Município. 

 A restruturação da Fanfarra Municipal de Alto Garças-MT. 

 A construção de uma ponte em concreto na AG 03, sobre o Rio Itiquira, 

KM 20. 

 A Construção de uma Academia Pública ao ar livre, na avendia Barra 

do Garças esquina com Avenida Ezequiel Gonçalves Nogueira. 

 Apoio a Agricultura Familiar. 

 

Assim, pelo exposto, solicitamos apoio destes 

Nobres Edis para aprovação desta, e submetemos a presente Emenda Aditiva 

e Modificativa, nos termos do Regimento Interno desta Casa, mais 

precisamente nos termos do art. 141, parágrafo 4º, para análise dos 

Vereadores desta Casa de Lei.  

  

Plenário das Deliberações, Edifício Sede do 

Poder Legislativo de Alto Garças-MT, em 11 de dezembro de 2019.  

 

 

JOSÉ PETRILIO GUIMARÃES BORGES  

VEREADOR – PL 

 


