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

lotes para o Lar do Idoso Vô Francelino. Votado e aprovado por unanimidade 

2 - Projeto de Lei Municipal nº 004/2022 da Mesa Diretora da Câmara Municipal, que cria 

critérios para a nominação de vias públicas, praças, monumentos, obras e edificações públicas no 

Município de Vila Rica-MT e dá outras providências. Votado e aprovado por unanimidade 

3 - Requerimento nº 004/2022 do vereador Isley Borges da Silva, que requer que o Poder 

Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Ação Social, encaminhe a lista com o 

nome e o endereço de todos os beneficiários do Programa Auxilio Brasil. Votado e aprovado por 

unanimidade 

4 - Indicação nº 083/2022 do vereador Soadelar Pizzatto, que indica a necessidade de implantar 

lombada redutora de velocidade na Rua Farroupilha - Bairro Setor Sul, nas proximidades da 

Eletrônica Silva. Votada e aprovada por unanimidade 

5 - Indicação nº 084/2022 do vereador Igor Augusto Souza, que indica a necessidade de que o 

Poder Executivo, encaminhe um Projeto de Lei para o Legislativo, estabelecendo o nome do 

Pioneiro do Município de Vila Rica – MT, Sr. Wilson Lucio da Costa, na atual Avenida 5, 

localizada no Bairro Setor Oeste. Votada e aprovada por unanimidade 

6 - Indicação nº 085/2022 do vereador Pedro Lopes da Silva Neto, que indica a necessidade de 

que o Poder Executivo, viabilize a instalação de placas de sinalização, indicando a nova rota para 

tráfego de veículos de carga, que passarão a transitar pelo loteamento Morada do Sol, com saída 

para a MT-431 sentido Santa Terezinha, contornando o perímetro urbano municipal. Votada e 

aprovada por unanimidade 

7 - Indicação nº 086/2022 do vereador Pedro Lopes da Silva Neto, que indica a necessidade de 

que o Poder Executivo, promova em parceria com o Ministério da Comunicações, a implantação 

do Projeto “Cidade Digital” em nosso município. Votada e aprovada por unanimidade 
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8 - Indicação nº 087/2022 do vereador Isley Borges da Silva, que indica a necessidade de que o 

Poder Executivo viabilize junto ao Setor de Engenharia, um Projeto de isenção do Alvará de 

Construção e a realização de Plantas e Projetos de Construção de até 60 M², para as famílias 

declaradas pela Secretaria Municipal de Assistência Social como carentes ou de baixa renda. 

Votada e aprovada por unanimidade 

9 - Indicação nº 088/2022 do vereador James West Pereira Damas, que indica a necessidade 

de construção de um bueiro no Projeto Iguatu, nas proximidades da propriedade do Sr. Boiadeiro. 

Votada e aprovada por unanimidade 

 


