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Ata da Sessão Ordinária N. 06/2017 da Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde-

MT. Aos treze 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 um minuto de silêncio, pelo falecimento do Sr. Valdecir 

Grokskreutz, pai do servidor público da Câmara de Vereadores, Hugo Leandro Dias 

Grokskreutz. Na sequência o presidente solicitou a primeira secretária que fizesse a leitura 

da Ata da Sessão Ordinária N. 05/2017, o vereador Dirceu Cosma 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.004/2017/ Do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato 

Grosso- Subsede de Lucas do Rio Verde. Em seguida o presidente, com autorização dos 

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

N. 01/2017- Poder Legislativo, de autoria do vereador Marcos Paulista, Declara de 

Utilidade Pública a Associação Batista Luverdense - A.B.L de Lucas do Rio Verde-MT. 

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. 15/2017- Poder Executivo- 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 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. 16/2017- Poder Executivo- Autoriza o Chefe do Poder Executivo a 

firmar Termo de Cooperação Técnica com a 13ª Companhia Independente de Bombeiro 

de Lucas do Rio Verde, 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. Na sequência, o presidente, com autorização dos 

vereadores, solicitou a primeira secretária que fizesse a leitura da Súmula Projeto de Lei 

N. 21/2017- Poder Executivo que Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar 

Convênio e Termo de Parceria com a Associação Luverdense de Proteção, Adoção e 

Tratamento de Animais Sem Lar 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. Em seguida, o presidente, com autorização dos 

vereadores, solicitou a primeira secretária que fizesse a leitura da Súmula Projeto de Lei 

N. 24/2017- Poder Executivo que Altera a Lei n. 2.159/2013 e alterações (PPA exercício 

2014/2017), a Lei n. 2.566/2016 e alterações (LDO exercício de 2017) e abre Crédito 

Suplementar na Lei n. 2.599/2016 (Lei Orçamentária Anual para 2017) e dá outras 

providências. Após o presidente encaminhou o projeto para a Comissão de Legislação, 

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

sequência o presidente solicitou a primeira secretária que fizesse a leitura da Súmula do 

Projeto de Lei N. 25/2017- Poder Executivo- que Altera a Lei n. 2159/2013 e alterações 

(PPA exercício 2014/2017), a Lei n. 2.566/2016 e alterações (LDO exercício de 2017) e 

abre Crédito Suplementar na Lei n. 2.599/2016 (Lei Orçamentária Anual para 2017) e dá 

outras providências. Após o presidente encaminhou o projeto para a Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação e para Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Na 

sequência, o presidente passou para Comunicação, não houve nenhuma comunicação. Em 
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seguida, o vereador Airton Calai pediu pela ordem e solicitou que se fizesse a inclusão na 

pauta do Projeto de Lei N. 23/2017- Poder Executivo. Após o presidente colocou em 

votação o pedido de inclusão na pauta do foi aprovado por unanimidade. Logo após, o 

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

N. 23/2017 Poder Executivo que autoriza Executivo Municipal a firmar Convênio com a 

Fundação Luverdense de Saúde Hospital São Lucas, no valor de R$ 1.880.000,00 (um 

milhão oitocentos e oitenta mil reais) e altera a Lei n. 2.159/2013 e alterações (PPA 

exercício 2014/2017), a Lei n. 2.566/2016 e alterações (LDO exercício de 2017) e abre 

Crédito Suplementar na Lei n. 2.599/2016 (Lei Orçamentária Anual para 2017) e dá 

outras providências). Em sequência, o presidente encaminhou o projeto para a Comissão 

de Legislação, Justiça e Redação Final e para a Comissão de Educação, Saúde, Assistência 

Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Após o vereador Airton Calai pediu pela 

ordem e solicitou a inclusão na ordem do dia dos projetos de Lei Complementar N. 

01/2017, do Projeto de Lei N.17/2017 e do Projeto de Lei N. 23/2017, todos do Poder 

Executivo. O Presidente informou que os pedidos de inclusão serão votados logo após a 

deliberação da ata. Como não houve Comunicação dos Vereadores o presidente passou 

para o Grande Expediente, convidando para fazer o uso da palavra a vereadora Márcia 

Pelicioli, que o fez sentada. 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 dispensou. Na sequência o 

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

sequência o presidente convidou para fazer o uso da palavra o vereador Jaime Eduardo 

Borges Floriano, que o fez. Após o vereador Jiloir Augusto Pelicioli, fez o uso da palavra 

em pé na mesa. Dando continuidade aos trabalhos o presidente passou para a Ordem do 

Dia, o presidente passou à deliberação da Ata da Sessão Ordinária n. 05/2017, o 

presidente colocou a ata em discussão e em única votação, sendo aprovada por todos os 

presentes. Após, o Presidente, colocou o pedido de inclusão na ordem do dia do Projeto 

de Lei Complementar N. 01/2017- Poder Executivo, solicitado pelo vereador Airton 

Callai em votação, sendo aprovado por unanimidade. O Projeto de Lei complementar N. 

01/2017 será votado último item da ordem do dia desta sessão. Em seguida, o presidente 

colocou o pedido de inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei N. 17/2017 Poder 

Executivo, solicitado pelo vereador Airton Callai. Após presidente colocou o pedido de 

inclusão em votação, o qual foi aprovado por unanimidade. O presidente informou que o 

projeto será votado como último item na ordem do dia desta sessão. Em seguida, o 

presidente colocou o pedido de inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei N.23/2017, 

de autoria do Poder Executivo, solicitado pelo vereador Airton Callai. Em seguida, o 

presidente colocou o pedido de inclusão na Ordem do Dia em Votação, que foi aprovado 

por todos os vereadores. Logo após, o presidente com autorização dos vereadores, 

solicitou a primeira secretária que fizesse a leitura da súmula das Indicações: Indicação 

N.18/2017 de autoria do vereador Marcos Manoel Barbosa Indica ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal a necessidade da Implantação de um Programa “Prefeitura Itinerante” que 

levará o Executivo para mais perto do cidadão Luverdense. Indicação N. 19/2017 de 

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

Municipal a necessidade de colocar-se postes e iluminação pública no final da Rua Érico 

Veríssimo entre a rua Rui Barbosa e área verde no Bairro Parque das Américas. 

Indicação N.20/2017 de autoria do vereador Wagner Cavalcante Godoy que Indica ao 

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a necessidade de revitalizarmos a praça do bairro Tessele 
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Junior com algumas melhorias. Indicação N. 21/2017 de autoria do vereador Jaime 

Eduardo Borges Floriano e da vereadora Márcia Pelicioli, Indica ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal a necessidade da urgência nas reformas do Estádio Municipal Passo das 

Emas. Após considerando aprovadas as Indicações, o presidente encaminhou ao Prefeito 

Municipal e aos Secretários que a compete. Na sequência, o presidente, com autorização 

dos vereadores, solicitou a primeira secretária que fizesse a leitura da Moção N. 01/2017- 

Pesar à Família PEREIRA - de autoria do Plenário (Externando Pesar pelo falecimento 

do Senhor José Alves Pereira. Após o presidente colocou a Moção em discussão, em 

seguida colocou a Moção em única votação, sendo aprovada por unanimidade. Logos 

após, o presidente solicitou a primeira secretária que fizesse leitura da Moção N. 02/2017 

Pesar à Família GIORDANI - de autoria do Plenário (Externando Pesar pelo falecimento 

da Senhora Duzolina Giordani). Em seguida, o presidente colocou a Moção em discussão. 

Encerrada a discussão, o presidente colocou a Moção em Única votação, sendo aprovada 

por unanimidade. Em sequência o presidente solicitou a primeira secretária que fizesse 

leitura somente da súmula do Projeto de Lei Complementar N. 01/2017- Poder 

Executivo, autoriza o Poder Executivo Municipal a Instituir o Programa de Recuperação 

Fiscal no Município de Lucas do Rio Verde, através de Mutirões em parceria com o 

Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Estando o 

parecer favorável da Comissão Especial, presidente colocou o projeto em primeira 

discussão. Após encerrada a discussão, o presidente colocou o Projeto em primeira 

votação nominal, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o presidente, com 

autorização dos vereadores, solicitou a primeira secretária a leitura da súmula do Projeto 

de Lei N. 17/2017 Poder Executivo autoriza o Chefe do Poder Executivo a firmar Termo 

de Cooperação Técnica com o 13° Batalhão de Polícia Militar de Lucas do Rio Verde, e 

dá outras providências. Estando com os pareceres favoráveis, 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. A vereadora Cristiane Lima solicitou a 

deliberação do projeto em primeira e única votação. O pedido foi colocado em votação 

que foi aprovado por unanimidade. Encerrada a discussão, presidente colocou o projeto 

em primeira e única votação nominal. Sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o 

presidente solicitou a primeira secretária que fizesse Leitura da Súmula do Projeto de Lei 

N. 23/2017 Poder Executivo que autoriza Executivo Municipal a firmar Convênio com a 

Fundação Luverdense de Saúde Hospital São Lucas, no valor de R$ 1.880.000,00 (um 

milhão oitocentos e oitenta mil reais) e altera a Lei n. 2.159/2013 e alterações (PPA 

exercício 2014/2017), a Lei n. 2.566/2016 e alterações (LDO exercício de 2017) e abre 

Crédito Suplementar na Lei n. 2.599/2016 (Lei Orçamentária Anual para 2017) e dá 

outras providências. Em seguida, o presidente solicitou parecer verbal 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. 

Os quais foram favoráveis. Com os pareceres verbais favoráveis o presidente colocou o 

projeto em discussão e então o vereador Airton Callai apresentou Emenda Aditiva Verbal 

N. 01/2017 ao projeto de Lei N.23/2017, que acresce o Conselho Municipal de Saúde 

como destinatário para a prestação de contas dos recursos recebidos pela Fundação 

Luverdense de Saúde. Com os pareceres verbais favoráveis o presidente colocou a 

Emenda Aditiva em votação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, o vereador 

Airton Callai solicitou que o projeto fosse deliberado em primeira e única votação, o 

pedido foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Encerrada a discussão, o 

presidente colocou o projeto em primeira e única votação nominal. Sendo aprovado por 

unanimidade. Em seguida, o presidente convocou Sessão Extraordinária N. 01/2017, para 

logo após o encerramento desta sessão, para deliberar em segunda votação o Projeto de 
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Lei Complementar N. 01/2017 Poder Executivo. 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, 14 de março de 

2017. 
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