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Ata da Sessão Ordinária N. 05/2017 da Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde-

MT. Aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às dezenove 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. E solicitou que se fizesse um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. 

José Alves Pereira, servidor público do município de Lucas do Rio Verde – MT. Em 

seguida convidou os vereadores para juntos externarem Moção de Pesar a família Pereira. 

Sendo que todos concordaram. Na sequência o presidente solicitou a primeira secretária 

que fizesse a leitura da Ata da Sessão Ordinária N. 04/2017, então o vereador Wagner 

Godoy solicitou a dispensa da leitura, 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.016/2017/ SPD. Do Conselho Agro-Industrial. Na 

sequência, o presidente perguntou qual vereador teria interesse em participar do Conselho, 

ficando de titular o vereador Airton Callai e para suplente o vereador Dirceu Cosma. Em 

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

N.002/2017 CMC Conselho Municipal de Cultura- após o presidente perguntou qual 

vereador teria interesse em participar do Conselho, ficando o Vereador Fernando Pael e 

como suplente o vereador Jaime Floriano Borges. Em seguida, o presidente solicitou a 

primeira secretária que fizesse a leitura do Ofício N.002/2017 CMI Conselho Municipal 

do Idoso, após, o presidente perguntou qual vereador teria interesse em participar do 

Conselho, ficando a Vereadora Cristiane Lima e como suplente o vereador Dirceu Cosma. 

Na sequência, presidente solicitou a primeira secretária a leitura do Ofício Circular N. 

90/2017 GPRES-AJ do Conselheiro Antônio Joaquim, presidente do Tribunal de 

Contas, qual encaminhou cópia digitalizada dos processos que trata das Contas Anuais de 

Governo da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde-MT, exercício de 2015. Então o 

presidente informou aos vereadores que conforme determina o Regimento Interno, as 

Contas Anuais do Governo da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, Exercício 2015, foram 

protocolados com os vereadores no dia 02 (dois) de março, assim que chegaram a Câmara 

de Vereadores. Solicitou aos membros da Comissão de Finanças, Orçamento e 

Fiscalização, que devem analisar as contas, que atentem para o prazo verificação das 

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

secretária que fizesse leitura da Súmula do Projeto de Lei N. 12/2017- Poder Executivo, 

Autoriza o Chefe do Poder Executivo a firmar Termo de Cooperação Técnica com a 

Associação Médica Luverdense, e dá outras providências. Após, o presidente encaminhou 

o projeto para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para Comissão de 

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

Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Na sequência, o presidente, com autorização 

dos vereadores, solicitou, a primeira secretária que fizesse a leitura da Súmula do Projeto 

de Lei N. 14/2017- Poder Executivo que Autoriza o Poder Executivo Municipal a lançar 

Campanha de Arrecadação de IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano, referente ao 

exercício de 2017. Em seguida, o presidente encaminhou o projeto para a Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Final e para a Comissão de Finanças, Orçamento e 

Fiscalização. Na sequência, o presidente, com autorização dos vereadores, solicitou, a 

primeira secretária que fizesse a leitura da Súmula Projeto de Lei N. 19/2017- Poder 

Executivo, Autoriza o Chefe do Poder Executivo a firmar Termo de Cooperação com a 

Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Mato Grosso, e dá outras 

providências. Em sequência, o presidente encaminhou o projeto para Comissão de 

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

Fiscalização e para a Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio e 

Turismo. Na sequência, o presidente, com autorização dos vereadores, solicitou, a 
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primeira secretária que fizesse a leitura da Súmula Projeto de Lei N. 17/2017- Poder 

Executivo que Autoriza o Chefe do Poder Executivo a firmar Termo de Cooperação 

Técnica com o 13º Batalhão de Polícia Militar de Lucas do Rio Verde, e dá outras 

providências. Em seguida, o presidente encaminhou projeto para Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação Final, para Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização e para 

Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Na 

sequência, o presidente passou para Comunicação e solicitou a primeira que fizesse a 

leitura do Oficio Circular N° 13/2017 GPRES-AJ do Conselheiro Antônio Joaquim 

Presidente do Tribunal de Contas, que encaminhou cópia dos relatórios técnicos 

conclusivos, pareceres ministeriais, relatórios e acórdãos relativos aos processos 

222755/2015, 231320/2015 e 231509/2015, que versam sobre Auditorias Operacionais da 

Gestão, Financiamento, Infraestrutura e Transporte Escolar do Ensino Fundamental. Após, 

o presidente solicitou a secretária que fizesse a entrega das cópias dos relatórios aos 

vereadores. Em sequência, o presidente passou para o Grande Expediente, convidando 

para fazer o uso da palavra o vereador Jaime Eduardo Borges Floriano, que o fez. Na 

sequência o presidente convidou para fazer o uso da palavra a vereadora Márcia Pelicioli, 

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

fazer o uso da palavra, 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 para fazer o uso da palavra o 

vereador Dirceu Cosma, que o fez. Na sequência o presidente convidou o vereador 

Fernando Pael para fazer o uso da palavra, que o fez. Após o vereador Jiloir Augusto 

Pelicioli, fez o uso da palavra em pé na mesa. Dando continuidade aos trabalhos o 

presidente solicitou autorização dos vereadores para alterar a sequência da pauta e 

transferir o Expediente Nobre, para ser realizado antes da Ordem do Dia, o pedido foi 

colocado em votação e aprovado por todos os vereadores. Em seguida o presidente passou 

para o Expediente Nobre e convidou para fazer uso da palavra a Sra. Cassyra L. Vuolo, 

Secretária de Articulação Institucional e Desenvolvimento da Cidadania do Tribunal de 

Contas. Após, o presidente convidou para fazer o uso da palavra o Ex-Prefeito e Ex-

Vereador de Lucas do Rio Verde, o Sr. Paulo Vicente Nunes, que hoje ocupa o cargo de 

Chefe de Gabinete do Conselheiro Antonio Joaquim, Presidente do Tribunal de Contas do 

Estado Mato Grosso. Após o presidente passou para a Ordem do Dia, o presidente passou 

à deliberação da Ata da Sessão Ordinária n. 04/2017, o presidente colocou a ata em 

discussão e em única votação, sendo aprovada por todos os presentes. Após, o Presidente, 

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

súmula das Indicações: Indicação N.11/2017 de autoria do vereador Marcos Manoel 

Barbosa que Indica ao Exmo.  Sr. Prefeito Municipal a necessidade da construção de 

faixa especial para ciclistas e pedestres na Avenida Luiz Carlos Tessele Junior, no Bairro 

Tessele Junior. Indicação N. 12/2017 de autoria do vereador Marcos Manoel Barbosa que 

Indica ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a necessidade da construção de faixa especial 

para ciclista e pedestres na Avenida Cristal, no Bairro Tessele Junior. Indicação 

N.13/2017 de autoria da vereadora Márcia Pelicioli que Indica ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal a necessidade de instalar redutores de velocidade na Avenida das Indústrias, 

antiga MT 449, próximo a rotatória dos bombeiros (km 2) nos dois sentidos e próximo a 

rotatória do Posto Idaza (km 5) nos dois sentidos. Indicação N. 14/2017 de autoria da 

vereadora Márcia Pelicioli que Indica ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a necessidade da 

instalação de um quebra-mola na rua Itanhangá, em frente à praça do Bairro Veneza.. 

Indicação N. 15/2017, de autoria do vereador Jiloir Augusto Pelicioli e da vereadora 

Márcia Pelicioli que do Indica ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a necessidade que 
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conceda aos servidores públicos municipais (efetivos, comissionados, contratados), 

aposentados e pensionistas, um percentual de reposição e ajuste salarial de 20% (vinte 

por cento) a ser aplicado sobre seus vencimentos e vantagens. Indicação N. 16/2017 de 

autoria do vereador Jaime Eduardo Borges Floriano, que Indica ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal a necessidade de trocar os bancos e adquirir jogos de mesas para o refeitório 

da creche Anjo da Guarda, no Bairro Tessele Junior.. Indicação N. 17/2017, de autoria 

do vereador Jaime Eduardo Borges Floriano que Indica ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a 

necessidade de contratação imediata de quatro Pedagogos e três Monitores para a creche 

Anjo da guarda, no Bairro Tessele Junior. Na sequência, o vereador Airton Callai 

solicitou a discussão das indicações por 3 minutos. Sendo aprovado por todos. Após o 

presidente informou que consideradas aprovadas as indicações seriam encaminhadas para 

o Sr. Prefeito Municipal e para as secretarias responsáveis. Na sequência, o presidente, 

com autorização dos vereadores, solicitou a primeira secretária que fizesse a leitura 

somente da súmula do Projeto de Lei N. 21/2017- Poder Legislativo, de autoria da 

Vereadora Cleusa de Marco, Declara de utilidade pública a Associação Conviver – Rede 

Integrada de Atenção à Criança e ao Adolescente em Lucas do Rio Verde – MT. 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 seguida, o presidente, com autorização dos vereadores, solicitou a 

primeira secretária a leitura da súmula do Substitutivo ao Projeto de Lei N. 07/2017 do 

Poder Executivo, que Autoriza a contratação temporária de pessoal para a realização do 

Projeto Social Cidade Viva e 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 

Especial na Lei n. 2599/2016 (Lei Orçamentária Anual para 2017) e dá outras 

providências. Em seguida, 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 substitutivo ao Projeto em discussão. Após, a vereadora Cristiani 

Dias de Oliveira Lima, solicitou a deliberação do substitutivo ao projeto primeira e única 

votação. Em seguida o presidente colocou pedido, em votação, que foi aprovado por todos 

os vereadores. Após, encerrada a discussão o presidente 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, 06 de março de 2017. 
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