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Ata da Sessão Ordinária N. 04/2017 da Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde-

MT. Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às dezessete horas, 

reuniram-se, em Sessão Ordinária, os Vereadores, no Palácio do Cidadão, localizado na 

Avenida Pará, número 359-E, Bairro Cidade Nova, neste Município. O presidente deu 

início a sessão. Na sequência o presidente solicitou a primeira secretária que fizesse a 

leitura da Ata da Sessão Ordinária N. 03/2017, então o vereador Airton Callai solicitou a 

dispensa da leitura, em sequência o vereador Wagner Godoy solicitou a retificação ata, o 

presidente informou que a referida solicitação do vereador Wagner Godoy seria discutida 

na ordem do dia. Então o presidente colocou o pedido de dispensa em votação e foi 

aprovado por unanimidade. O presidente informou que a ata será deliberada na Ordem do 

Dia desta sessão. Na sequência o presidente solicitou a primeira secretária que fizesse a 

leitura do Oficio N.001/2017/ C.M. dos Direitos da Mulher. Na sequência, o presidente 

perguntou qual vereador teria interesse em participar do Conselho, ficando de titular a 

vereadora Cristiane Dias de Oliveira Lima e para suplente a vereadora Márcia Pelicioli. 

Em seguida o presidente, solicitou a primeira secretária que fizesse a leitura do Ofício 

Circular N.001/2017 C.M. Anti-Drogas- após o presidente perguntou qual vereador teria 

interesse em participar do Conselho, ficando a Vereadora Cristiani Dias de Oliveira Lima 

e como suplente o vereador Wagner Godoy. Na sequência, presidente solicitou a primeira 

secretária a leitura do convite do Tribunal de Contas. Em seguida o presidente informou 

aos senhores vereadores, que pela manhã, o Poder Executivo protocolou o Ofício 

041ª/2017, solicitando a autorização para a reapresentação do Projeto de Lei N. 02/2017, 

que foi retirado de tramitação, para fins de reordenação. Tendo como base o que dispõe o 

parágrafo 3°, art. 104 do Regimento Interno dessa Casa de Leis o presidente colocou em 

votação o pedido de reapresentação do Projeto Lei N. 02/2017 que foi aprovado por 

unanimidade. Na sequência, o presidente solicitou a inclusão na Ordem do Dia do Projeto 

de Lei N. 02/2017, do Poder Executivo, após perguntou aos vereadores membros da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, da Comissão de Finanças, Orçamento e 

Fiscalização e da Comissão de Educação Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade se 

todos concordam em exarar parecer verbal, todos de acordo, o pedido de inclusão na 

Ordem do Dia será votado logo após a votação da ata. Em sequência, o presidente 

solicitou a inclusão na Ordem do Dia do Substitutivo ao Projeto de Lei N. 01/2017 do 

Poder Executivo, e então informou que o pedido será votado na Ordem do Dia, após a 

votação da ata. Após o presidente passou para o Grande Expediente, convidando para 

fazer o uso da palavra o vereador Fernando Pael, que o fez. Na sequência o presidente 

convidou para fazer o uso da palavra o vereador Jaime Eduardo Borges Floriano, que o 

fez. Na sequência o presidente convidou a vereadora Márcia Pelicioli para fazer o uso da 

palavra, que o fez. Na sequência o presidente convidou para fazer o uso da palavra o 

vereador Jaime Marcos Manoel Barbosa, que o fez. Na sequência o presidente convidou 

para fazer o uso da palavra o vereador Wagner Cavalcante Godoy, que o fez. Na 

sequência o presidente convidou para fazer o uso da palavra o vereador Airton Callai, que 

o fez. Na sequência o presidente convidou para fazer o uso da palavra a vereadora 

Cristiani Dias de Oliveira Lima, que o fez. Na sequência o presidente convidou o 

vereador Dirceu Camilo Cosma para fazer o uso da palavra, que o fez. Após o vereador 

Jiloir Augusto Pelicioli, fez o uso da palavra na tribuna. Na sequência o presidente 

passou para a Ordem do Dia, passando à deliberação da Ata da Sessão Ordinária n. 
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03/2017, o presidente colocou a ata em discussão, então o vereador Wagner Godoy 

explanou sobre a importância de se retificar a ata e solicitou que constasse em ata que a 

Sessão Ordinária N. 03/2017 foi interrompida, que houve a necessidade da presença da 

Polícia Militar para que os trabalhos fossem retornados, solicitou ainda que incluíssem 

quais vereadores e quantas perguntas cada um fez ao Secretário de Saúde. Também, pediu 

que fosse incluso na ata, que foi a seu pedido que o Presidente Jiloir Pelicioli, encerrou os 

seus questionamos ao Secretário, pois este já havia feito questionamentos por 3 

oportunidades. Após, encerrada a discussão, o presidente colocou a ata em única votação, 

com as ressalvas feitas pelo Vereador Wagner Cavalcante Godoy, sendo aprovada por 

todos os presentes. Desta forma, será feita uma retificação da ata da Sessão Ordinária N. 

03/2017, que será anexada a mesma. Após, o Presidente colocou em votação o Pedido de 

Inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei N. 02/2017, de autoria do Poder 

Executivo, o qual foi aprovado por todos os vereadores, e informou que o Projeto de Lei 

N. 02/2017, será deliberado como último item da Ordem do Dia. Em seguida, o Presidente 

colocou em votação o Pedido de Inclusão na Ordem do Dia, o Substitutivo ao Projeto 

de Lei N. 01/2017, de autoria do Poder Executivo, sendo aprovado por todos os 

vereadores. Após, o presidente informou que o projeto será deliberado como último item 

da ordem do dia desta sessão. Então o presidente, solicitou a primeira secretária que 

fizesse a leitura na íntegra das Indicações: Indicação N.03/2017 de autoria do vereador 

Wagner Cavalcante Godoy que Indica ao Exmo.  Sr. Prefeito Municipal a necessidade da 

construção de uma Base Comunitária de Segurança na praça do Bairro Tessele Junior. 

Indicação N. 04/2017 de autoria do vereador Wagner Cavalcante Godoy que Indica ao 

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a necessidade de colocar iluminação pública na praça do 

Bairro Tessele Junior. Indicação N.05/2017 de autoria do vereador Wagner Cavalcante 

Godoy que Indica ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal à sugestão da utilização de espaço de 

praças aos Sábados à noite no Município de Lucas do Rio Verde. Indicação N. 06/2017 

de autoria do vereador Wagner Cavalcante Godoy que Indica ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal a necessidade de fechar a entrada ao lado do PSF XI que dá acesso a praça do 

bairro Tessele Junior. Indicação N. 07/2017, de autoria do vereador Dirceu Camilo 

Cosma que do Indica ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a necessidade de reforma e 

ampliação da Capela Mortuária do Cemitério de Lucas Rio Verde. Indicação N. 08/2017 

de autoria do vereador Dirceu Camilo Cosma, que Indica ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal 

a necessidade de melhorias nos locais destinados aos estacionamentos de veículos na rua 

Chapecó, paralela à Praça dos Migrantes. Indicação N. 09/2017, de autoria do vereador 

Dirceu Camilo Cosma que Indica ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a necessidade de que 

seja efetuado o estudo de viabilidade e a implantação do “Controle Semafórico 

inteligente com detecção virtual” e consequentemente a retirada das rotatórias nos 

cruzamentos entre as principais avenidas da cidade. Indicação N. 10/2017 do Poder 

Legislativo, de autoria da vereadora Márcia Pelicioli que Indica ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal a necessidade de instalar iluminação pública nos canteiros centrais e melhorar 

a iluminação nas rotatórias, da Avenida das Indústrias, antiga MT 449. Após o presidente 

colocou as indicações em discussão, a pedido do vereador Airton Callai e do vereador 

Wagner Godoy conforme Regimento Interno desta Casa de Leis. Após, o presidente 

informou que as indicações foram consideradas aprovadas e seriam encaminhadas ao 

Poder Executivo e as secretarias competentes. Na sequência, o presidente, com 
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autorização dos vereadores, solicitou a primeira secretária que fizesse a leitura somente da 

súmula do Projeto de Resolução N. 01/2017- Poder Legislativo, Altera o art. 126, do 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde, que dispõe sobre o 

horário das Sessões Ordinárias. Estando o Projeto aprovado em primeira votação, o 

presidente colocou o projeto de resolução em segunda discussão, encerrada a discussão o 

presidente colocou o projeto em segunda votação nominal, o qual foi aprovado por 

unanimidade. Após o presidente, solicitou a primeira secretária que fizesse a leitura da 

súmula do Substitutivo ao Projeto de Lei N. 05/2017 Poder Executivo, que Altera a Lei 

n. 2159/2013 e alterações (PPA exercício 2014/2017), a Lei n. 2597/2016 e alterações 

(LDO exercício de 2016) e abre Crédito Suplementar na Lei n. 2599/2016 (Lei 

Orçamentária Anual para 2017) e dá outras providências. Estando o Projeto aprovado em 

primeira votação, o presidente colocou o projeto em segunda discussão e em seguida 

colocou em segunda votação nominal, sendo aprovado por unanimidade. Em sequência, o 

presidente, com autorização dos vereadores, solicitou a primeira secretária a leitura da 

súmula do Projeto de Lei Complementar N.01/2015 do Poder Legislativo, de autoria dos 

vereadores Dirceu Cosma, Gilson Baitaca e Gilson Gregório que Dispõe sobre o 

parcelamento do solo rural para efeito da criação de chacreamento particular no 

Município de Lucas do Rio Verde – MT e dá outras providências. Após o vereador Airton 

Callai pediu licença para explicar aos demais vereadores sobre referido projeto. Em 

seguida o presidente colocou em votação a dispensa do parecer da Comissão Especial 

instituída pela Resolução N. 264/2015, o qual foi reprovado. Com a rejeição do pedido de 

dispensa do parecer houve a necessidade de criar nova comissão para analisar o projeto e 

então o presidente solicitou a primeira secretária que fizesse a leitura do Projeto de 

Resolução n. 06/2017, que Institui a Comissão Especial de Análise ao Projeto de Lei 

Complementar N. 01/2015 de autoria do Poder Legislativo. Após o Presidente solicitou a 

indicação de três nomes para compor a Comissão sendo estes: Airton Callai, Jaime 

Eduardo Borges Floriano e Cristiani Dias de Oliveira Lima, Em sequência o presidente 

colocou o projeto em única votação, o qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida, 

com a autorização dos vereadores, o presidente solicitou a primeira secretária que fizesse a 

leitura do Projeto de Lei Complementar N.01/2016 do Poder Legislativo, de autoria do 

vereador Demétrio Cezar, que Acrescenta o parágrafo único no Art. 106 da Lei 

Complementar n. 60/2008, que Dispõe sobre a reformulação do Código de Posturas do 

Município de Lucas do Rio Verde-MT.  Após o vereador Airton Callai pediu licença para 

explicar aos demais vereadores sobre referido projeto. Em seguida o presidente colocou 

em votação a dispensa do parecer da Comissão Especial instituída pela Resolução N. 

282/2016, sendo o pedido de dispensa aprovado por unanimidade. Na sequência, o 

presidente colocou o projeto em primeira votação, o qual foi rejeitado por unanimidade. 

Após o presidente, com autorização dos vereadores, solicitou a primeira secretária que 

fizesse a leitura da súmula do Projeto de Lei N. 14/2016 Poder Legislativo de autoria do 

vereador Roberto Barra, que Denomina de Praça da Rosa Mística a área de terra pública 

localizada no Lote 01 da Quadra 70A, no Bairro Rio Verde, no Município de Lucas do 

Rio Verde-MT. Com os pareceres favoráveis da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação Final, da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização e da Comissão de 

Educação, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade, o presidente 

colocou o projeto em discussão, encerrada a discussão o presidente colocou o projeto em 
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primeira votação, sendo reprovado por unanimidade. Em seguida o presidente solicitou a 

primeira secretária, com a autorização dos vereadores, que fizesse a leitura da súmula do 

Projeto de Lei N. 21/2016 de autoria da vereadora Cleusa de Marco, que Declara de 

utilidade pública a Associação Conviver – Rede Integrada de Atenção à Criança e ao 

Adolescente em Lucas do Rio Verde – MT.  Com os pareceres favoráveis da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Final, da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização 

e da Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e 

Sustentabilidade, o presidente colocou o projeto em discussão, encerrada a discussão o 

presidente colocou o projeto em primeira votação nominal, sendo aprovado por 

unanimidade. Em seguida, o presidente solicitou a primeira secretaria que fizesse a leitura 

da súmula do Projeto de Lei N. 22/2016 de autoria do vereador Carlos Girotto, que  Cria 

e Estabelece normas para o Calendário de Eventos do Município de Lucas do Rio Verde 

e dá outras providências Com os pareceres favoráveis da Comissão de Legislação, Justiça 

e Redação Final, com apresentação de emenda, e da Comissão de Educação, Saúde, 

Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade, o Presidente passou para a 

deliberação da Emenda Modificativa e Supressiva 01/2016 de autoria do vereador 

Airton Callai. Após o presidente colocou a emenda em discussão, em seguida colocou em 

única votação, sendo aprovada por todos os vereadores. Em seguida, o presidente colocou 

o projeto em discussão e então o vereador Jiloir Pelicioli solicitou a deliberação do projeto 

em única votação, sendo o pedido aprovado por todos os vereadores, Encerrada a 

discussão o presidente, colocou o projeto em primeira e única votação nominal sendo 

aprovado por unanimidade. Na sequência, com autorização dos vereadores, o presidente 

solicitou a primeira secretária que fizesse a leitura da súmula do Projeto de Lei N. 

09/2017 Poder Executivo Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Convênio com 

Luverdense Esporte Clube-LEC no valor de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais) 

Altera a Lei n. 2159/2013 e alterações (PPA exercício 2014/2017), a Lei n. 2566/2016 

(LDO exercício de 2017) e alterações e abre Crédito Suplementar na Lei n. 2599/2016 

(Lei Orçamentária Anual para 2017) e dá outras providências. Com os pareceres 

favoráveis da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, da Comissão de Finanças, 

Orçamento e Fiscalização e da Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social, Meio 

Ambiente e Sustentabilidade o presidente colocou o projeto em discussão, em seguida o 

vereador Marcos Barbosa apresentou de Emenda Aditiva Verbal N. 01/2017 a qual altera a 

nomenclatura do parágrafo único e acrescenta o parágrafo segundo, ao Art. 1º, do projeto 

de Lei N. 09/2017, do Poder Executivo. A emenda, estabelece que o Projeto Núcleo de 

Base Municipal Luverdense não será implantado nos campos de futebol dos bairros Jaime 

Seitti Fuji e Tessele Junior, em razão da existência de projeto similar, em trâmite nestes 

locais. Após o presidente solicitou parecer verbal da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação Final, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização e da Comissão de 

Educação, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade, com os 

pareceres verbais favoráveis o presidente colocou em votação a emenda verbal, a qual foi 

aprovada por unanimidade. Em seguida, o presidente colocou o projeto em discussão, 

então o vereador Airton Callai solicitou a deliberação do projeto em única votação. O 

pedido foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Em sequência, o presidente 

encerrou a discussão e colocou o projeto em primeira e única votação nominal, sendo 

aprovado por unanimidade. Após o presidente solicitou a primeira secretária que fizesse 
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leitura da súmula do Substitutivo Projeto de Lei N. 01/2017 do Poder Executivo que 

Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a firmar Contrato de Rateio com o 

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Teles Pires, e dá outras providências. Com 

os pareceres favoráveis da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, da Comissão 

de Finanças, Orçamento e Fiscalização e da Comissão de Educação, Saúde, Assistência 

Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade, o presidente colocou em discussão, em seguida 

o presidente solicitou que o projeto fosse deliberado em única votação, o seu pedido foi 

colocado em votação e aprovado por todos os vereadores. Após o presidente encerrou a 

discussão e colocou o projeto em primeira e única votação nominal, sendo aprovado por 

unanimidade. Em seguida o presidente, com autorização dos vereadores, solicitou a 

primeira secretária que fizesse leitura da Súmula do Projeto de Lei N. 02/2017 do poder 

Executivo, que autoriza o poder executivo a firmar convênio com a Associação dos Pais e 

amigos dos Excepcionais-APAE para concessão de auxílio financeiro no valor de R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais) e dá outras providências. Na sequência o presidente 

solicitou parecer verbal das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, da 

Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização e da Comissão de Educação Saúde, 

Meio Ambiente e Sustentabilidade. Com os pareceres verbais favoráveis, o presidente 

colocou o projeto em discussão, em seguida o presidente solicitou que o projeto fosse 

deliberado em única votação, o seu pedido foi colocado em votação e aprovado por todos 

os vereadores. Após o presidente encerrou a discussão e colocou o projeto em primeira e 

única votação nominal, sendo aprovado por unanimidade.  Na sequência, o presidente 

agradeceu a todos que se fizeram presentes à sessão e, não havendo mais nada a tratar, o 

presidente declarou encerrada a Sessão. Então eu Ana Paula Rychescki Portela, secretária 

desta, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada vai assinada por mim e pelos 

vereadores componentes do Plenário. Lucas do Rio Verde-MT, 20 de fevereiro de 2017. 
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