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Ata da Sessão Ordinária N. 10/2017 da Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde-

MT. Aos dez 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. 09/2017, o vereador Airton Callai 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. 04/2017, o vereador Airton Callai 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 da 

Reclamação Popular recebida por correio. Em seguida, o presidente, com autorização dos 

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

N. 33/2017- Poder Executivo- Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Convênio 

com a Associação de Recreativa, Esportiva e Cultural São Cristóvão para concessão de 

auxílio financeiro no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e dá outras 

providências. Em seguida, o presidente encaminhou o projeto para a comissão de 

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

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

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

inclusão do projeto na Ordem do Dia, e informou que o pedido será deliberado logo após a 

deliberação da ata. Após, o presidente passou para Comunicação, então o vereador Airton 

Callai convidou a população Luverdense para 15° Baile de Aleluia no CTG Sentinela da 

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

Airton Callai, que o fez. Em seguida o presidente Jiloir Augusto Pelicioli solicitou ao vice 

que assumisse os trabalhos para que este fizesse uso da tribuna. Após o Presidente retornou 

ao seu cargo e passou para a Ordem do Dia, o presidente passou à deliberação da Ata da 

Sessão Ordinária n. 09/2017, 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. 04/2017, o presidente colocou a ata em discussão e em única 

votação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, o presidente colocou o pedido de 

inclusão na Ordem do Dia, do Projeto de Lei n. 33/2017 do Poder Executivo, em votação e 

foi aprovado por unanimidade. Em seguida o presidente, informou que o projeto será 

deliberado como último item da Ordem do Dia. Após, o presidente com autorização dos 

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

Indicação N. 32/2017 de autoria do vereador Airton Callai que Indica ao Exmo Sr. Sr. 

Prefeito Municipal a necessidade de fazer cumprir a Lei 2484 de novembro de 2015 e dar 

publicidade ao nome dos responsáveis em período normal de trabalho em todas as 

secretarias; Indicação N. 33/2017 de autoria do vereador Marcos Paulista Indica ao Exmo. 

Sr. Prefeito Municipal a necessidade de Implantar TV Informativa e Wi-Fi nos Postos 
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Saúde da Família (PSF-s) do Município.  Em seguida, o presidente solicitou a primeira 

secretária que fizesse leitura somente da súmula do Requerimento N. 04/2017- Autoria do 

Plenário Requer Formação de Comissão Especial para análise da Moção N. 05/2017 – de 

Aplausos ao Show Safra BR 163 2017.  O presidente colocou o requerimento em discussão e 

após em votação, o qual foi aprovado por unanimidade. Com o requerimento aprovado há a 

necessidade de instituir comissão especial para análise da moção então o presidente 

solicitou a primeira secretária que fizesse a leitura da súmula do Projeto de Resolução N. 

11/2017 que Institui a Comissão Especial para a Análise da Moção N. 05/2017, de 

Aplausos, de autoria do plenário. O presidente perguntou qual vereador teria interesse em 

participar da Comissão Especial. Ficando composta pelos Vereadores Marcos Paulista, 

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. Em 

seguida, o presidente colocou o projeto em discussão e em votação e foi aprovado por 

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

da Súmula do Requerimento N. 05/2017– Autoria Vereador Dirceu Camilo Cosma – 

(Requer Formação de Comissão Especial para análise da Moção N. 06/2017 – de 

Solidariedade ao Projeto de Lei N.528/2015). O requerimento foi colocado em discussão e 

em votação sendo aprovado por unanimidade. Com o requerimento aprovado há a 

necessidade de instituir comissão especial para análise da moção então o presidente 

solicitou a primeira secretária que fizesse a leitura da súmula do Projeto de Resolução N. 

12/2017 que Institui a Comissão Especial para a Análise da Moção N. 06/2017, de 

Solidariedade de autoria do Vereador Dirceu Camilo Cosma. O presidente perguntou qual 

vereador teria interesse em participar da Comissão Especial. Ficando composta pelos 

Vereadores Marcos Paulista, Fernando Pael e Wagner Godoy. Após, o presidente solicitou 

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

favoráveis. Em seguida, o presidente colocou o projeto em discussão e em votação e foi 

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

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

súmula do Projeto de Lei N. 01/2017 Poder Legislativo que Declara de Utilidade Pública a 

Associação Batista Luverdense - A.B.L de Lucas do Rio Verde-MT. Com o parecer 

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

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

Educação, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade o presidente 

colocou o projeto em primeira 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 leitura da Súmula da Moção N.04/2017- Autoria Plenário- 

A Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde-MT, representando o pensamento do povo 

Luverdense, vem a público externar MOÇÃO DE REPÚDIO, ao Governador do Estado de 

Mato Grosso, Senhor Pedro Taques. Com parecer favorável da Comissão Especial instituída 

pela Resolução N. 299/2017 o presidente colocou a moção em discussão, encerrada a 

discussão, o presidente colocou a moção em primeira votação nominal sendo reprovada, 

votaram contrários os vereadores: Wagner Godoy, Marcia Pelicioli, Fernando Pael, Marcos 

Paulista, Cristiani Dias de Oliveira Lima e votaram favoráveis os vereadores: Jaime 

Floriano, Airton Callai e Dirceu Camilo Cosma Na sequência, o presidente solicitou a 

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

02/2017 Poder Legislativo- que 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. Com o parecer favorável da Comissão Especial, instituída pela 

Resolução N. 300/2017, 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 do 
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Projeto de Lei N. 33/2017- Poder Executivo que Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

firmar Convênio com a Associação de Recreativa, Esportiva e Cultural São Cristóvão para 

concessão de auxílio financeiro no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e dá 

outras providências. Após o vereador Wagner Godoy solicitou primeira e única votação. 

Com o pedido de primeira e única votação aprovado por unanimidade, o presidente colocou 

o projeto em primeira e única votação. Encerrada a discussão o presidente colocou o projeto 

em primeira e única votação nominal. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em seguida, 

o presidente convocou Sessão Extraordinária N. 05/2017, para a segunda votação do 

Projeto de Lei Complementar N. 02/2017 e segunda votação do Projeto de Lei n. 

01/2017 ambos do Poder Legislativo e para a deliberação do Projeto de Lei N. 32/2017. 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 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, 10 

de abril de 2017. 
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