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Ata da Sessão Ordinária N. 07/2017 da Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde-

MT. Aos vinte 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 a primeira secretária que fizesse a leitura da Ata da Sessão 

Ordinária N. 06/2017, 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 da Ata da 

Sessão Extraordinária N.01/2017, o vereador Dirceu Cosma solicitou a dispensa da 

leitura, o presidente colocou o pedido de dispensa em votação, sendo aprovado por 

unanimidade. O presidente informou que a ata sessão extraordinária será deliberada na 

Ordem do Dia desta sessão. Em seguida o presidente solicitou a primeira secretária que 

fizesse a leitura do convite do conselho regional de Contabilidade de Mato Grosso e do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Após o presidente solicitou 

a primeira secretária que fizesse a leitura do Oficio N.064A/2017/Gabinete. Em seguida o 

presidente perguntou qual vereador teria interesse em participar do Conselho de 

Contribuintes. Foram indicados: a vereadora Márcia Pelicioli como titular e o vereador 

Dirceu Cosma como suplente. Em seguida o presidente, com autorização dos vereadores, 

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

26/2017- Poder Executivo que Autoriza Poder Executivo a ceder o uso, a título gratuito 

de 1 (um veículo público, à Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE, e dá 

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

Legislação, Justiça e Redação Final e para Comissão de Obras, Serviços Públicos, 

Agroindústria, Comércio e Turismo. Na sequência, o presidente, com autorização dos 

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

Lei Complementar N. 02/2017- Poder Executivo que Altera dispositivos da Lei 

Complementar 132/2014, do espaço do Empreendedor de Lucas do Rio Verde-MT e dá 

outras providências. Em seguida o presidente informou que o projeto de lei complementar 

será encaminhado para Comissão Especial a ser instituída na Ordem do Dia. Na sequência, 

o presidente passou para Comunicação, o vereador Airton Callai solicitou a palavra, e 

reforçou o convite a população do início do Show Safra BR 163 2017 e falou da 

importância do evento para o município. Logo após o presidente informou a todos que o 

balancete da Câmara Municipal, do mês de janeiro encontra-se disponível no setor de 

contabilidade. Em seguida o presidente leu o oficio do presidente do Conselho Municipal 

de Saúde Victor Hugo Stefanello e concedeu-lhe o uso da tribuna por 20 minutos. Após os 

vereadores: Airton Callai, Wagner Godoy e Jaime Floriano solicitaram cópia do discurso 

do presidente do conselho Municipal de Saúde. Em seguida, a vereadora Cristiani Dias O. 

Lima pediu pela ordem e solicitou que se fizesse a inclusão na pauta para leitura do 

Projeto de Lei N. 22/2017- Poder Executivo. Em seguida o presidente colocou o pedido 

da vereadora em discussão e em votação, aprovado por unanimidade. Logo após, o 

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

N. 22/2017 do Poder Executivo que Dispõe sobre a criação de slogan institucional 

“Lucas do rio Verde: a capital da agroindústria”, 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. Em seguida, o presidente passou para o Grande Expediente, 

convidando para fazer o uso da palavra a vereador Marcos Manoel Barbosa, que o fez. 

Na sequência o presidente convidou o vereador Wagner Cavalcante Godoy para fazer o 

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

Jaime Eduardo Borges Floriano, que o fez. Em seguida o presidente convidou a 

vereadora Márcia Pelicioli para fazer uso da palavra, que o fez. Após o vereador Jiloir 

Augusto Pelicioli, fez o uso da palavra em pé na mesa. Aproveitando a oportunidade o 

presidente convidou a todos para participarem de audiência pública para dia 24 de março 

de 2017 às 19:00 horas para tratar do Decreto N. 2983/2017 que institui o aumento da 

tarifa da água e do projeto do IPTU. Dando continuidade aos trabalhos o presidente passou 

para a Ordem do Dia, pediram pela Ordem os vereadores Airton Callai, Cristiani Dias de 

Oliveira Lima e também o Vereador Wagner Godoy, o presidente concedeu a palavra aos 

três, durante o debate entre o presidente e o Vereador Wagner Godoy, o presidente deu por 

encerrada a fala do vereador e informou que já estávamos na ordem do Dia, então o 

vereador Wagner solicitou pela Ordem novamente mas o presidente não concedeu. Em 

seguida, o presidente passou à deliberação da Ata da Sessão Ordinária n. 06/2017, o 

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

presentes. Após o presidente passou à deliberação da Ata da Sessão Extraordinária n. 

01/2017, o presidente colocou a ata em discussão e em única votação, sendo aprovada por 

unanimidade. Após, o presidente com autorização dos vereadores, solicitou a primeira 

secretária que fizesse a leitura da súmula das Indicações: Indicação N. 22/2017 de autoria 

do vereador Wagner Cavalcante Godoy Indica ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a 

necessidade da criação da Sala da Cidadania do INCRA. Indicação N. 23/2017 de 

autoria do vereador Marcos Paulista Indica ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a necessidade 

de instalar de instalar Wi-Fi nas praças Públicas, o Projeto terá o nome de “Praça 

Digital em Lucas”. Indicação N. 24/2017 de autoria da vereadora Cristiani dias de 

Oliveira Lima que Indica ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a necessidade de, através da 

secretaria competente, a instalação de redutores de velocidade em algumas ruas do 

Bairro Jardim Primavera II. Após consideradas aprovadas as Indicações, o presidente 

encaminhou ao Prefeito Municipal e aos Secretários que a compete. Em sequência o 

presidente solicitou a primeira secretária que fizesse leitura somente da súmula do 

Requerimento N. 02/2017- autoria dos Vereadores Jaime Floriano e Cristiani Dias de 

Oliveira Lima. Para a análise da Moção n. 03/2017 – de Repúdio a PEC-287/2016. Em 

seguida, o presidente, colocou o requerimento em primeira e única discussão e em seguida 

e em única votação, sendo aprovado por todos os presentes. Após o presidente solicitou a 

primeira secretária que fizesse leitura da súmula do Projeto de Resolução N.08/2017 que 

Institui a Comissão para a Análise da Moção N.03/2017, de Repúdio, de autoria dos 

Vereadores Jaime Floriano e Cristiani Dias de Oliveira Lima. Após o presidente 

perguntou qual vereador teria interesse em participar da Comissão Especial. Ficando 

composto pelos Vereadores Wagner Godoy, Fernando Pael e pela vereadora Márcia 

Pelicioli. Em seguida, o presidente solicitou a primeira secretária que fizesse Leitura da 

Súmula do Projeto Resolução N. 07/2017 Mesa Diretora que Institui a Comissão 

Especial de Análise ao Projeto de Lei Complementar N. 02/2017 de autoria do Poder 

Executivo Municipal. Em seguida, o presidente solicitou a indicação de três nomes para 

compor a Comissão Especial. Ficando composta pelas vereadoras Márcia Pelicioli, 

Cristiani Dias de Oliveira Lima e pelo vereador Marcos Paulista. Após o presidente 

solicitou parecer verbal da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Os quais 

foram favoráveis. Com o parecer verbal favorável, o presidente colocou o projeto em 

única discussão. Encerrada a discussão, o presidente colocou o Projeto em única votação 

nominal. Sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o presidente solicitou a primeira 

secretária, com autorização dos vereadores, que fizesse leitura da Súmula Projeto de Lei 
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N. 12/2017 Poder Executivo que Autoriza o Poder Executivo a Firmar Termo de 

Cooperação Técnica com a AMELUV. Em seguida, com o parecer favorável da Comissão 

de Legislação, Justiça e Redação Final, com parecer favorável da Comissão de Educação, 

Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade e da Comissão de Finanças, 

Orçamento e Fiscalização presidente colocou o projeto em primeira discussão, Após, o 

vereador Airton Callai solicitou a deliberação do projeto em primeira e única votação. Em 

sequência, o presidente colocou o pedido em votação, que foi aprovado por unanimidade. 

Após o presidente Jiloir Augusto Pelicioli juntamente com a vereadora Márcia Pelicioli 

propuseram Emenda Aditiva Verbal, que Acrescenta o Parágrafo único ao Art. 2° do 

respectivo projeto de lei e dá outras providências. Parágrafo único: O Poder Executivo 

deverá obrigatoriamente enviar a Câmara Municipal, mensalmente, relatório contendo os 

dados de cada atendimento realizado através do convênio, tais como: Nome completo do 

paciente, telefone, endereço, número do cartão SUS e qual especialidade médica foram 

consultados.  Em seguida, o presidente solicitou parecer verbal da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Final, então a Comissão solicitou interrupção da Sessão 

para que pudessem fazer a análise do projeto, em seguida, retornando aos trabalhos, a 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, exarou parecer contrário a emenda, com 

um voto a favor do Vereador Dirceu Cosma, e dois votos contrários dos Vereadores Jaime 

Floriano e Wagner Godoy. Tendo parecer desfavorável da Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação Final, a Emenda Aditiva foi arquivada pela comissão. Após, durante a 

discussão do Projeto de Lei N. 12/2017, o vereador Airton Callai solicitou a interrupção 

da Sessão sendo concedido pelo presidente, Após, retornando aos trabalhos o presidente 

encerrou a discussão e colocou o projeto em primeira e única votação nominal. Sendo 

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

solicitou a primeira secretária que fizesse leitura da súmula do Projeto de Lei N. 15/2017 

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. Com o parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação 

Final, parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização e o parecer 

favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, presidente colocou projeto 

em primeira discussão. O vereador Airton Callai solicitou a deliberação do projeto em 

primeira e única votação, sendo aprovado por todos os vereadores. Após 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. 16/2017 Poder Executivo que 

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 seguida, com os pareceres favoráveis da Comissão de Legislação, Justiça e Redação 

Final e da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, o presidente colocou o 

projeto em primeira discussão. O vereador Wagner Godoy solicitou primeira e única 

votação, sendo aprovado por todos os presentes. Após o presidente colocou o projeto em 

primeira e única votação nominal, aprovado por unanimidade. Em seguida, com 

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

da Súmula do 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. Em sequência, com parecer favorável da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Final e o parecer Favorável da Comissão de Finanças, 

Orçamento e Fiscalização, o presidente colocou o projeto em primeira discussão. A 

vereadora Cristiani Dias de Oliveira Lima solicitou primeira e única votação, sendo 

aprovado por todos os presentes. Após o presidente colocou o projeto em primeira e única 
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votação nominal, sendo aprovado por unanimidade. Na sequência, o presidente agradeceu 

a todos que se fizeram presentes à sessão e convocou Sessão Extraordinária N. 02/2017, 

para votação do Projeto de Lei N. 21/2017 do Poder Executivo. Não havendo mais nada a 

tratar, o presidente declarou encerrada a Sessão Ordinária. 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, 21 de março 

de 2017. 
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