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1 - 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. 
Votado e aprovado em 1º turno por unanimidade  

2 - Projeto de Lei Municipal nº 084/2022 do executivo, que dispõe sobre a alteração, 
incluindo o Inciso VII no Artigo 2º da Lei Municipal nº 1.847/2021 e da outras 
providências. Votado e aprovado por unanimidade  

3 - Projeto de Lei Municipal nº 085/2022 do executivo, que dispõe sobre o transporte 
de alunos nas linhas mestras vicinais e autoriza o poder público a firmar termo de 
cooperação e custeio para garantia de assistência de transporte escolar aos estudantes 
da rede pública de ensino, residentes na zona rural em razão das áreas de difícil acesso 
viário e da outras providências. Encaminhado as comissões permanentes 

4 - Projeto de Lei Municipal nº 086/2022 do executivo, que autoriza a abertura de 
crédito adicional suplementar no Orçamento Geral do Município (LOA nº 1.865/2021), 
exercício de 2022 e da outras providências. Votado e aprovado por unanimidade  

5 - Emenda nº 002/2022 do vereador Clebis Lourenço Pereira, que dispõe sobre 
Emenda Aditiva ao Art. 17 do Projeto de Lei Municipal nº 083/2022 do executivo, que 
dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, além de orientações à elaboração e 
execução da Lei Orçamentária Anual do Município de Vila Rica, para o exercício de 2023 
e da outras providências. Votada e aprovada em 1º turno por unanimidade  

6 - Indicação nº 089/2022 do vereador Isley Borges da Silva, que indica a necessidade 
de que o Poder Executivo viabilize melhorias no sistema de iluminação pública e a 
reurbanização da Praça Municipal Afonso Ligori, situada no Bairro Inconfidente, entre a 
Av. Marília de Dirceu e as Ruas Alvarenga Peixoto, Pernambuco e Paraíba. Votada e 
aprovada por unanimidade 

 

35ª Sessão Ordinária do dia 05 de setembro de 2022. 

35ª Sessão Ordinária da 10ª Legislatura 

        Em 05 de setembro de 2022 

      Segunda-Feira, com início às 20:00 horas. 

 

 

 

I - Parte - Expediente 

Para Leitura:   

I - Regime de apreciação e votação 

 

 



7 - Indicação nº 090/2022 do vereador Jailson Pires Silva, que indica a necessidade 
de implantar lombadas redutoras de velocidade nas duas pistas da Avenida Brasil, Bairro 
Bela Vista, em frente as instalações do futuro Supermercado Mineiro. Votada e 
aprovada por unanimidade 

6 - Indicação nº 091/2022 do vereador Divino Eterno Batista dos Santos, que indica 
a necessidade de implantar lombadas redutoras de velocidade na Agrovila do Projeto 
Caxangá, em frente à Escola Municipal e ao Comércio do Sr. Osvaldo. Votada e 
aprovada por unanimidade 

7 - Indicação nº 092/2022 do vereador Divino Eterno Batista dos Santos, que indica 
a necessidade de recuperação das estradas do Projeto Aracati, no trajeto da linha do 
Baixão, passando pelas propriedades do Sr. Vilmar e do Sr. Nena e na linha que passa 
pela propriedade do Pastor Adilson, saindo para o Projeto Beleza Oeste. Votada e 
aprovada por unanimidade 

8 - Indicação nº 093/2022 do vereador James West Pereira Damas, que indica a 
necessidade de construção de um bueiro na estrada que se inicia na BR 158, acesso ao 
Lixão, próximo a propriedade do Sr. Miler. Votada e aprovada por unanimidade 

9 - Indicação nº 094/2022 do vereador Pedro Lopes da Silva Neto, que indica a 
necessidade de construção de uma nova caixa de água na estação de tratamento do 
Município, para ampliação da armazenagem das água tratadas para distribuição ao 
público. Votada e aprovada por unanimidade 

10 - Indicação nº 095/2022 do vereador Pedro Lopes da Silva Neto, que indica a 
necessidade de contratação de um médico com especialidade em obstetrícia para 
atendimento no Hospital Municipal de Vila Rica. Votada e aprovada por unanimidade 

11 - Indicação nº 096/2022 do vereador Lázaro Gonçalves da Silva, que indica a 
necessidade de recuperação das estradas, pontes e bueiros do Projeto Aracati I, II, III e 
IV. Votada e aprovada por unanimidade 

 


