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Ata da Sessão Ordinária N. 08/2017 da Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde MT. 

Aos vinte sete 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. 07/2017, 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.02/2017, 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 Ofício N. 116/2017/SME- 

Secretária Municipal de Educação, após o presidente perguntou aos vereadores se algum 

deles teriam interesse de participar do Fórum Permanente de Educação. Após a vereadora 

Cristiani Dias colocou seu nome à disposição. Em seguida o presidente solicitou a primeira 

secretária que fizesse a leitura do Ofício N.1270/2017 do Gabinete do Secretário de Estado 

de Justiça e de Direitos Humanos. Em seguida o presidente solicitou a primeira secretária 

que fizesse leitura do Ofício Circular N.001/2017 do Gabinete do deputado Estadual Jajah 

Neves. Após o presidente solicitou a primeira secretária que fizesse leitura da Denúncia 

Anônima protocolada nesta Casa de Leis, no dia 24/03/2017. Em seguida o presidente, 

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

do Projeto de Lei N. 27/2017- Poder Executivo que Acrescenta dispositivo à Lei n. 2.196, 

de 09 de dezembro de 2013 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. Na sequência, o presidente, com autorização dos vereadores, 

solicitou a primeira secretária que fizesse a leitura da Súmula do Projeto de Lei N. 28/2017- 

Poder Executivo- 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, 

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 passou 

para Comunicação, o presidente informou aos vereadores e a todos os presentes que o 

balancete do mês de fevereiro de 2017 encontra-se disponível no setor de contabilidade, 

qualquer dúvida ou questionamento o contador, Sr. Artêmio Denardin está à disposição. Em 

seguida solicitou a primeira secretária que fizesse leitura do Edital da Audiência Pública 

N. 04/2017 e do edital da Audiência Pública N. 05/2017. O vereador Airton Callai solicitou 

a palavra, e pediu que os editais de Audiência Pública disponíveis na Pauta para que todos 

tenham conhecimento, após fez convite a população do Rodeio Crioulo que acontecerá nos 

dias 21 a 23 de Abril e falou da importância do evento para o município e o CTG Sentinela 

da Tradição. Após o vereador Wagner Godoy, usou a palavra para informar que não 

estavam na Pauta os Ofícios que foi solicitada a leitura no pequeno expediente: Ofício 

N.1270/2017 do Gabinete do Secretário de Estado de Justiça e de Direitos Humanos, Ofício 

Circular N.001/2017 do Gabinete do deputado Estadual Jajah Neves, e também a Denúncia 

Anônima protocolada nesta Casa de Leis, no dia 24/03/2017. Em seguida, o presidente 

passou para o Grande Expediente, convidando 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 
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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. 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. Em seguida o presidente convidou 

para fazer uso da palavra o vereador Marcos Manoel Barbosa, que o fez. Em seguida o 

presidente, pediu licença e passou a presidência ao vice-presidente, pois teria que se ausentar 

por alguns minutos. Dando continuidade aos trabalhos o presidente em exercício passou para 

a Ordem do Dia, o presidente passou à deliberação da Ata da Sessão Ordinária n. 07/2017, 

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

presentes. Após o presidente em exercício passou à deliberação da Ata da Sessão 

Extraordinária n. 02/2017, o presidente colocou a ata em discussão e em única votação, 

sendo aprovada por unanimidade. Após, o presidente em exercício, com autorização dos 

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

Indicação N.25/2017 de autoria do vereador Airton Callai que Indica ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal a necessidade de fazer melhorias no parque do CTG – Sentinela da Tradição e 

Parque de Exposições Roberto Munaretto. Indicação N. 26/2017 de autoria do vereador 

Airton Callai Indica ao Exmo. Indica ao Exmo Sr. Prefeito Municipal a necessidade de fazer 

um estudo sobre o tráfego em frente às escolas Cecília Meirelles e Pequeno Príncipe, Posto 

de Saúde e creche Anjo da Guarda todos no bairro Tessele Junior. Indicação N. 27/2017 

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

necessidade de melhorar as condições do pátio da Feira Mercado do Produtor, localizada 

na Avenida Pará, este usado como estacionamento dos comerciantes. Indicação N. 28/2017 

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

necessidade de construir um Mercado de Alimentos, dentro da agricultura familiar. 

Indicação N. 29/2017 de autoria do vereador Wagner Cavalcante Godoy Indica ao Exmo. 

Sr. Prefeito Municipal criar parceria com o MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento) para viabilizar máquinas e equipamentos para manutenção das Estradas 

Vicinais. Indicação N. 30/2017 de autoria da vereadora Márcia Pelicioli Indica ao Exmo. 

Sr. Prefeito Municipal a necessidade da realização de uma campanha “EMPLACA LUCAS” 

para incentivar a transferência de veículos automotores com registro em outro município 

para Lucas do Rio Verde. Após consideradas aprovadas as Indicações, o presidente 

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

presidente em exercício solicitou a primeira secretária que fizesse leitura somente da súmula 

do Requerimento N. 03/2017- autoria do Plenário. Para a análise da Moção n. 04/2017 

– de Repúdio ao Governador Pedro Taques pelo descaso verificado com a saúde pública na 

rede Estadual, mais especificamente ao Hospital Regional de Sorriso. Em seguida, o 

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

e única votação, sendo aprovado pela maioria dos presentes, pois no momento da votação o 

vereador Fernando Pael havia se ausentado da mesa. Após o presidente solicitou a primeira 

secretária que fizesse leitura da súmula do Projeto de Resolução N. 09/2017 que Institui a 

Comissão para a Análise da Moção N.04/2017, de Repúdio, de autoria do Plenário. Após o 

presidente em exercício perguntou qual vereador teria interesse em participar da Comissão 

Especial. Ficando composta pelos Vereadores Airton Callai, Jaime Floriano 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 em exercício colocou o projeto em única discussão. Encerrada a discussão, o 
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presidente colocou o Projeto em primeira e única votação nominal. Sendo aprovado por 

unanimidade. Em seguida, o presidente em exercício solicitou a primeira secretária que 

fizesse a Leitura da Súmula Projeto de Lei N. 19/2017 Poder Executivo que 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 seguida, com o 

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

favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização e com parecer favorável da 

Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo, o presidente 

colocou o projeto em primeira discussão e então a vereadora Cristiani Dias solicitou 

deliberação do projeto em primeira e única votação. Em sequência, o presidente em exercício 

colocou o pedido em votação, o qual foi aprovado por unanimidade após, encerrada a 

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

unanimidade. Em sequência, o presidente em exercício, solicitou, com autorização dos 

vereadores, que a primeira secretária fizesse leitura da súmula do Projeto de Lei N. 26/2017 

Poder Executivo que Autoriza o Poder Executivo Municipal 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. Com o parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação 

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

em exercício colocou projeto em primeira discussão. Então a vereadora Cristiani Dias 

solicitou a deliberação do projeto em primeira e única votação, sendo aprovado por todos. 

Após o presidente em exercício 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 em exercício 

declarou encerrada a Sessão Ordinária. Em sequência, o presidente em exercício informou 

aos presentes que será realizada Sessão Extraordinária N. 03/2017, para votação do Projeto 

de Decreto Legislativo N. 01/2017 do Poder Legislativo. 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, 27 de março de 

2017.  
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