
36 

 

Ata da Sessão Ordinária N. 09/2017 da Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde-

MT. Aos três dias do mês de abril 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. 08/2017, 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 da Ata da Sessão Extraordinária N. 

03/2017, o vereador Wagner Godoy 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 de autoria do 

Vereador Airton Callai. Em seguida o presidente solicitou a primeira secretária que fizesse 

a leitura da Denúncia Anônima protocolada em 30 de março de 2017 nesta casa de Lei. Em 

seguida o presidente solicitou a primeira secretária que fizesse leitura do Requerimento de 

Afastamento do secretário de Saúde Jean Jhoni Machado de autoria dos vereadores Jiloir 

Augusto Pelicioli e do vereador Dirceu Camilo Cosma. Em seguida o presidente, com 

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

Projeto de Lei Complementar N. 02/2017- Poder Legislativo- Altera dispositivos da Lei 

Complementar N. 60/2008 que dispõe sobre a Reformulação do Código de Posturas do município 

de Lucas do Rio Verde e dá outras providências. Após, o presidente informou que o projeto será 

encaminhado para Comissão Especial a ser instituída na ordem do dia. Na sequência, o 

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

leitura da Súmula do Projeto de Lei N. 29/2017- Poder Executivo- Autoriza o Chefe do Poder 

Executivo Municipal a firmar Convênio com a Associação de Desenvolvimento Comunitário da 

Agrovila Groslândia, para a concessão de auxílio financeiro no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil 

reais) e dá outras providências. Em seguida, presidente encaminhou o projeto para a Comissão 

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

Fiscalização e para a Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social, meio Ambiente e 

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

Súmula do Projeto de Lei N. 31/2017- Poder Executivo Autoriza o Poder Executivo Municipal 

a firmar Convênio com a Associação Comunitária Esperança de Itambiquara ASCITA para 

concessão de auxílio financeiro no valor de R$27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais) e dá 

outras providências.  Na sequência, o presidente encaminhou o 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 solicitou a primeira secretária que fizesse a 

leitura da Súmula do Projeto de Lei N. 32/2017 Poder Executivo Autoriza o Poder Executivo 

Municipal firmar Convênio com a Associação dos Construtores do Futuro de Lucas do Rio Verde-

MT para concessão de auxílio financeiro no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) 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. Após 

o presidente passou para Comunicação, então o vereador Wagner Godoy convidou a 

população Luverdense para 13° feijoada Solidaria do Rotary que acontecerá no dia 09 de 

Abril. Após a vereadora Cristiani Dias Lima fez uso da comunicação para falar da denúncia 

anônima recebida nesta Casa de Leis, sobre áudio do Zeca Picolo sobre a invasão das casas 

habitacionais minha casa minha vida. Disse que as denúncias anônimas são importantes, 

mas elas não podem ser infundadas, prevaricada, ela tem que ser honesta e precisam ser 

feitas para investigar crimes e não para investigar fofocas. Solicitou ao presidente que fosse 

colocado o áudio, o mesmo áudio que a denúncia fala para que todos que estão aqui 
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pudessem ouvir. Porque a pessoa que colocou o áudio nas redes sociais e fez a denúncia, 

fez um corte, colocou aquilo que lhe interessa. O áudio não é do Senhor Alexandre, não é a 

mesma pessoa e ele está sendo caluniado, assim como o nosso secretário Jose Picolo, Porque 

ele diz que nós vereadores temos que investigar, mas eu vou não investigar fofocas, porque 

eu tenho que investigar fatos. Eu vou investigar a hora que a pessoa trouxer a denúncia e se 

responsabilizar comigo. Ai eu vou levar ele comigo e nós vamos fazer a investigação e se 

houver culpado cumpra-se o que se tem que cumprir. Após fez uso da comunicação o 

vereador Marcos Paulista, que ressaltou o que a vereadora Cristiani colocou sobre a 

denúncia anônima, disse ainda que não vê verdades nesta denúncia. Que esteve no local 

com o vereador Pael e as pessoas estavam perdidas, que tinha várias situações.  Que muitas 

pessoas nem sabiam por que estavam lá. Disse que o áudio que ouviu não tinha nada disso 

que talvez esse áudio da denúncia possa ter algo referente a isso. Em seguida, o vereador 

Airton Callai interrompeu e disse que o momento é de comunicado e que depois da sessão 

podemos fazer as discussões pertinentes. Em seguida, o presidente disse que quer deixar 

bem claro ao vereador Airton Callai e aos outros vereadores que concedeu a comunicação 

ao vereador Wagner, a vereadora Cristiane e a vossa excelência Marcos, mas na verdade 

nesse momento esse assunto especifico não cabe a comunicação dos vereadores, conforme 

nosso regimento interno. Concedeu a vereadora Cristiane para não ser chato e não causar 

polemica. Após o presidente leu o ofício do Clube de Desbravadores Guardiões do Rio 

Verde e os convidou para fazer as entregas dos livros. Em seguida, o presidente passou para 

o Grande Expediente, convidando 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. 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 dispensou. Em seguida o presidente convidou para fazer uso da palavra o 

vereador Marcos Manoel Barbosa, que o fez.  Em seguida o presidente convidou para fazer 

uso da palavra o vereador Wagner Godoy, que o fez. Em seguida o presidente solicitou ao 

vice que assumisse os trabalhos para que este fizesse uso da tribuna. Ordem do Dia, o 

presidente passou à deliberação da Ata da Sessão Ordinária n. 08/2017, 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. 03/2017, 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.31/2017 de autoria do vereador 

Jaime Eduardo Borges Floriano Indica ao Exmo Sr. Prefeito Municipal a necessidade de elevar e 

encascalhar a estrada de acesso ao condomínio Águas do Rio Verde. Em seguida, o vereador 

Airton Callai solicitou a inversão da pauta. Para que seja votado primeiro o projeto de Lei 

N.27/2017 e após o projeto de Lei N.14/2017. Com pedido aprovado por todos os 

vereadores o presidente solicitou a primeira secretária que fizesse Leitura da Súmula 

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 vereador Wagner Godoy solicitou primeira 

e única votação. Em sequência, o presidente colocou a solicitação de primeira e única em 

votação, aprovada por unanimidade. Em seguida, com o parecer favorável da Comissão de 

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

Orçamento e Fiscalização, presidente colocou o projeto em primeira e única discussão, após 

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

Em sequência, o presidente solicitou a primeira secretária que fizesse leitura da súmula do 

Projeto de Lei N. 14/2017 Poder Executivo que Autoriza o Poder Executivo Municipal a lançar 
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Campanha de Arrecadação de IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano, referente ao exercício 

de 2017. Com o parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e com 

o parecer favorável 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. Em seguida, o vereador Airton Callai solicitou 

Emenda Verbal Modificativa que altera as datas para os pagamentos do IPTU que passam 

a vigorar da seguinte maneira I - pagamento em parcela única: a) até o dia 15/05/2017, será 

deduzido 30% (trinta por cento) do valor do imposto; b) do dia 16/05/2017 a 12/06/2017, 

será deduzido 25%(vinte e cinco por cento) do valor do imposto; c) do dia 13/06/2017 a 

17/07/2017, será deduzido 20% (vinte por cento) do valor do imposto; II - pagamento 

parcelado em até 8 (oito) vezes, sem as deduções previstas no inciso I deste artigo, devendo 

a primeira parcela ser paga até o dia 15/05/2017 e a última parcela até o dia 22/12/2017. 

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

Final e o parecer verbal da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Com os 

pareceres verbais das comissões favoráveis o presidente colocou a Emenda Verbal em 

discussão. Após o presidente colocou a emenda em votação, sendo aprovada por 

unanimidade. Após o presidente colocou o projeto em primeira e única votação nominal, 

sendo aprovado por unanimidade Em sequência o presidente solicitou a primeira secretária 

que fizesse leitura somente da súmula do Projeto de Resolução N. 10/2017- Poder 

Legislativo que Institui a Comissão Especial de Análise ao Projeto de Lei Complementar N. 

02/2017 de autoria do Poder Legislativo.  Após o presidente pergunto qual vereador teria 

interesse em participar da Comissão Especial. Ficando composto pelos Vereadores Airton 

Callai, Dirceu Cosma e pelo vereador Wagner Godoy. 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 primeira e única votação nominal. Sendo 

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

solicitou a primeira secretária que fizesse 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. Com parecer favorável da 

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

de Finanças, Orçamento e Fiscalização o presidente colocou o projeto em discussão. Após 

o vereador Wagner Godoy solicitou primeira e única votação, em seguida o presidente 

colocou o pedido de primeira e única em votação, aprovado por unanimidade. Após o 

presidente colocou o projeto em primeira e única votação nominal sendo aprovada por 6 

votos favoráveis e 2 votos contra. Na sequência, o presidente 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. Com o parecer favorável da Comissão 

Especial, instituída pela Resolução N.297/2017, o presidente colocou o projeto em 

discussão, após o presidente colocou o projeto em primeira votação nominal. Sendo 

aprovado por unanimidade. Em seguida o presidente solicitou a primeira secretária que 

fizesse a leitura da Súmula da Moção N.03/2017 de Repúdio a PEC-287/2016- Autoria dos 

Vereadores Jaime Floriano e Cristiani Dias Lima. Com o parecer favorável da Comissão 

Especial instituída pela resolução N.298/2017 o presidente colocou a Moção em discussão. 

Após o vereador Marcos Paulista solicitou primeira e única votação, sendo aprovado por 

todos. Após o presidente colocou a Moção em primeira e única votação sendo aprovada por 

todos os presentes. 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 

Ordinária. Em sequência, o presidente convocou Sessão Extraordinária N. 04/2017, votação 
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dos Projetos de Leis N.29/2017, N. 31/2017 e para segunda votação do Projeto de Lei 

Complementar N. 02/2017, todos do 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, 04 de abril de 

2017. 
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