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1 - 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 2º turno por unanimidade 

2 -  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 da outras providências. 

Votado e aprovado em 2º turno com emenda por unanimidade 

3 - Projeto de Lei Municipal nº 087/2022 do executivo, que estima a receita e fixa a 

despesa do Município de Vila Rica – MT, para o exercício de 2023 e da outras 

providências. Encaminhado as comissões permanentes  

4 - Projeto de Lei Municipal nº 089/2022 do executivo, que autoriza o Poder Executivo 

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

Votado e aprovado por unanimidade 

5 - Projeto de Lei Municipal nº 090/2022 do executivo, que abre orçamento fiscal no 

município em favor da Secretaria Municipal de Saúde, credito adicional especial no valor 

de R$ - 0,53. Votado e aprovado por unanimidade 

 

36ª Sessão Ordinária do dia 19 de setembro de 2022. 

36ª Sessão Ordinária da 10ª Legislatura 

        Em 19 de setembro de 2022 

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

 

 

 

I - Parte - Expediente 

Para Leitura:   

I - Regime de apreciação e votação 

 

 



 

6 - Moção nº 003/2022 do vereador Lázaro Gonçalves da Silva, que manifesta as suas 

mais efusivas congratulações, a Escola Municipal Domingos Pereira Ávila, extensiva aos 

alunos, professores, servidores e comunidade em geral do Projeto Paraiso do Rio Preto, 

pela excelente apresentação e organização do desfile realizado em comemoração ao dia 

7 de setembro, dia independência do Brasil. Votada e aprovada por unanimidade 

7 - Indicação nº 097/2022 do vereador Clebis Lourenço Pereira, que indica a 

necessidade de repintura do nome na fachada do prédio da Escola Municipal Ilma 

Valadares de Aragão e construção de uma passarela coberta da entrada da escola até 

a área interna de circulação de alunos, funcionário e professores. Votado e aprovado 

por unanimidade 

8 - Indicação nº 098/2022 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. João Barros 

Martins, na atual Rua Rio Grande do Norte, localizada no Bairro Inconfidentes. Votado 

e aprovado por unanimidade 

9 - Indicação nº 099/2022 do vereador James West Pereira Damas, que indica a 

necessidade de recuperação da pavimentação no sistema tapa buracos, na Rua Curitiba, 

Bairro Bela Vista. Votado e aprovado por unanimidade 

 


