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1 - Projeto de Lei Municipal nº 045/2022 do executivo, que dispõe sobre modificação do código 

tributário municipal (Lei nº 1273/14) no que tange a alguns dispositivos que tratam da taxa de 

coleta de lixo e dá outras providências. Votado e rejeitado por unanimidade 

2 - Projeto de Lei Municipal nº 062/2022 do executivo, que dispõe sobre a desafetação de rua 

para criar lote e afetação de lotes que criarão o prolongamento da Avenida 4 e por fim autoriza a 

permuta entre áreas. Votado e aprovado por unanimidade 

3 - Projeto de Lei Municipal nº 073/2022 do executivo, que dispõe sobre alteração parcial da 

Lei nº 1.853/2021 - Plano Plurianual 2022/2025, do Município de Vila Rica, Estado de Mato 

Grosso, e dá outras providências. Votado e aprovado por unanimidade em 1º e 2º turno 

4 - Projeto de Lei Municipal nº 075/2022 do executivo, que dispõe sobre a concessão de 

uniformes escolares padronizados na rede municipal de ensino e dá outras providências.  Votado 

e aprovado por unanimidade 

5 - Projeto de Lei Municipal nº 076/2022 do executivo, que dispõe sobre a criação e 

implementação do Sistema Municipal de Cultura, Conselho Municipal de Cultura e Fundo 

Municipal de Cultura do Município de Vila Rica - MT e dá outras providências. Votado e 

aprovado por unanimidade 

6 - Projeto de Lei Municipal nº 078/2022 do executivo, que autoriza o Poder Executivo doar 

lotes para o Lar do Idoso Vô Francelino. Encaminhado as comissões permanentes  

7 - Projeto de Lei Municipal nº 079/2022 do executivo, que autoriza o Poder Executivo abrir 

crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação e dá outras providências. Votado e 

aprovado por unanimidade 

 

8 - Projeto de Lei Municipal nº 080/2022 do executivo, que autoriza a abertura de crédito 

adicional especial no Orçamento Geral do Município (LOA nº 1.865/2021), inserindo meta no 

Plano Plurianual quadriênio de 2022-2025 e Lei de Diretrizes Orçamentárias de nº 1.861/2021, 

exercício 2022 por superávit financeiro e dá outras providências. Votado e aprovado por 

unanimidade 
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9 - Projeto de Lei Municipal nº 081/2022 do executivo, que autoriza o Executivo Municipal a 

ampliar o limite para abertura de crédito suplementar e dá outras providências. Votado e aprovado 

por unanimidade 

 

10 - Projeto de Lei Municipal nº 082/2022 do executivo, que autoriza o chefe do Poder Executivo 

Municipal a alterar quadro 1 da Lei nº 1.932/2022 e dá outras providências. Votado e aprovado 

por unanimidade 

11 - Projeto de Lei Municipal nº 083/2022 do executivo, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, além de orientações e execução da Lei Orçamentária Anual do Município de Vila 

Rica – MT, para o exercício de 2023 e dá outras providências. Encaminhado as comissões 

permanentes 

12 - Indicação nº 078/2022 do vereador James West Pereira Damas, que indica à necessidade 

de cascalhamento e recuperação das estradas, pontes e bueiros do Projeto Mundo Novo, no 

percurso que passa em frente a propriedade do Sr. Antônio de Andrade. Votado e aprovado por 

unanimidade 

13 - Indicação nº 079/2022 do vereador James West Pereira Damas, que indica à necessidade 

de reurbanização da praça e reforma e melhoria na quadra de areia da Praça localizada no Bairro 

Inconfidentes, no encontro entre a Rua Visconde de Barbacena e a Rua Claudio Manoel. Votado 

e aprovado por unanimidade 

14 - Indicação nº 080/2022 do vereador Igor Augusto Souza, que indica à necessidade de que 

o Poder Executivo promova a pintura e reinstalação de placas de sinalização em todas as faixas de 

pedestres do perímetro urbano municipal. Votado e aprovado por unanimidade 

15 - Indicação nº 081/2022 dos vereadores Soadelar Pizzatto e James West Pereira Damas, 

que indicam à necessidade de que o Poder Executivo Municipal institua em nosso Município, o 

Programa Adote uma Praça, em conformidade com o Projeto de Lei que segue em anexo. Votado 

e aprovado por unanimidade 

16 - Indicação nº 082/2022 do vereador Divino Eterno Batista dos Santos, que indica à 

necessidade de molhar diariamente todas as vias não pavimentadas do município. Votado e 

aprovado por unanimidade  

 


