Estado de Mato Grosso
Câmara Municipal de Vila Rica
CNPJ 03.148.327/0001-01

59ª Sessão Ordinária 19 de Outubro 2015
59ª Sessão Ordinária da 8ª Legislatura
Em 19 de Outubro 2015
Segunda-feira, com inicio às 20:00 horas.

I - Parte - Expediente
Para Leitura:
Projeto de Lei nº. 074/2015 do executivo, que autoriza o executivo municipal a firmar
termo de cooperação com os municípios de Santa Terezinha, Santa Cruz do Xingu,
junto a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Votado e aprovado por
unanimidade

Projeto de Lei nº. 076/2015 do executivo, que altera a redação da Lei Municipal nº
1.217/2014. Votado e aprovado por unanimidade.

Projeto de Lei nº. 077/2015 do executivo, que dispõe sobre remanejamento e
transposição de recursos na execução orçamentária do exercício de 2015, com base nos
Artigos 42 e 43 da Lei 4.320/64 e Art. 167, inciso V e VI da Constituição Federal e da
outras providências. Votado e aprovado por unanimidade.

Projeto de Decreto Legislativo nº. 004/2015 do vereador Lázaro Gonçalves da
Silva, que cria o Programa Jovem Vereador no Âmbito da Câmara de Vereadores de
Vila Rica – MT. Votado e rejeitado por 05 votos a 03.

Requerimento nº. 006/2015 do vereador Lázaro Gonçalves da Silva, que requer que
o Poder Executivo Municipal, encaminhe um relatório contendo os dados de todos os
veículos locados pelo município no ano exercício de 2015, acompanhado dos prazos de
locação e dos valores individualizados das devidas locações. Votado e rejeitado por 05
votos a 03.

Indicação nº. 091/2015 do vereador Jair Luiz Zorzi, que indica à necessidade de que
o executivo municipal reestabeleça o horário normal de atendimento ao publico na
Secretaria Municipal Agricultura. Votada e aprovada por unanimidade.

Indicação nº. 092/2015 do vereador Luciano de Souza Silveira, que indica à
necessidade de recuperação de uma ponte, localizada na linha dos Alemães, Projeto
Caxangá, nas proximidades da propriedade do Sr. Elio. Votada e aprovada por
unanimidade.

Indicação nº. 093/2015 do vereador Antônio da Costa, que indica à necessidade de
que o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Obras, solicite ao Conselho
de Desenvolvimento Agrário do Estado e da União, a liberação de todos os maquinários
disponibilizados ao município, para que possam atender aos agricultores familiares do
município. Votada e aprovada por unanimidade.

Indicação nº. 094/2015 do vereador Antônio da Costa, que indica à necessidade de
que o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Educação, solicite em regime
de urgência, que a empresa vencedora da licitação, retome as obras das Escola
Municipais dos Projetos: Santo Antônio do Beleza, Vila da Paz e Vila Carmelita.
Votada e aprovada por unanimidade.

