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Ata da Sessão Ordinária N. 11/2017 da Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde-

MT. Aos dezoito 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. Na sequência o presidente solicitou a primeira secretária que fizesse a 

leitura da Ata da Sessão Ordinária N. 10/2017, então 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.05/2017, 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.  Na sequência, como não houve Comunicação 

o presidente passou para o Grande Expediente, convidando para fazer o uso da palavra o 

vereador Dirceu Cosma, que o fez. Na sequência o presidente convidou para fazer o uso 

da palavra o vereador Fernando Pael, que o fez. Na sequência o presidente convidou o 

vereador Jaime Eduardo Borges Floriano para fazer o uso da palavra, que o fez. Na 

sequência o presidente convidou para fazer o uso da palavra a vereadora Márcia Pelicioli, 

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

Marcos Manoel Barbosa, que o fez. Na sequência o presidente convidou para fazer o uso 

da palavra o vereador Wagner Cavalcante Godoy, que o fez, durante o seu 

pronunciamento, pediram aparte os vereadores Airton Callai e Márcia Pelicioli e foi 

concedida a palavra, ainda, o Vereador Wagner Godoy, solicitou que constasse em ata que 

o presidente Jiloir Pelicioli aparteou da palavra sem sua autorização, infringindo o 

Regimento Interno desta Casa de Leis. Na sequência o presidente convidou para fazer o 

uso da palavra o vereador Airton Callai, que o fez sentado com autorização do presidente. 

Na sequência, o presidente convidou a vereadora Cristiani Dias de Oliveira Lima para 

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

palavra em pé na mesa. Após, o presidente passou para a Ordem do Dia, o presidente 

passou à deliberação da Ata da Sessão Ordinária n. 10/2017, 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. 05/2017, o 

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

unanimidade Em seguida, o Presidente, com autorização dos vereadores, solicitou a 

primeira secretária que fizesse a leitura da súmula das Indicações: Indicação N. 34/2017 

de autoria do vereador Jaime Eduardo Borges Floriano que Indica ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal a necessidade de uma casa de apoio para os familiares dos pacientes 

internados no Hospital São Lucas. Indicação N. 35/2017 de autoria do vereador Jaime 

Eduardo Borges Floriano que Indica ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a necessidade de 

reforma e manutenção da Creche Irmãs Carmelitas. Após o presidente informou que 

consideradas aprovadas as indicações seriam encaminhadas para o Sr. Prefeito Municipal 

e para as secretarias responsáveis. Na sequência, o presidente, solicitou a primeira 

secretária que fizesse a leitura do Requerimento N. 06/2017 - autoria vereador Jiloir 

Augusto Pelicioli, Solicita informações mensais, a respeito dos atendimentos realizados e 

que se realizarão em decorrência da Lei N. 2.628, DE 21 DE MARÇO DE 2017. Após o 

presidente colocou o requerimento em discussão, em seguida o presidente colocou o 

Requerimento em única votação nominal, sendo reprovado por 5 votos contrários dos 

vereadores: Wagner Cavalcante Godoy, Fernando Pael, Jaime Eduardo Borges Floriano, 

Cristiani Dias de Oliveira Lima e Marcos Paulista, e 2 votos favoráveis dos vereadores: 

Márcia Pelicioli e Dirceu Camilo Cosma. O Vereador Airton Callai não estava presente no 

momento da votação do requerimento. Em seguida, o presidente solicitou a primeira 
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secretária que fizesse a Leitura do Requerimento N. 07/2017- autoria vereador Jiloir 

Augusto Pelicioli Solicita, informações a respeito das demandas que se encontram 

pendentes de atendimento junto a Secretaria de Saúde e a Central de Regulação no 

período de 01/01/2017 até 31/03/2017. Após o presidente colocou o Requerimento em 

discussão, encerrada a discussão o presidente colocou o requerimento em votação 

nominal, o Requerimento foi aprovado por 5 votos favoráveis dos Vereadores: Dirceu 

Cosma, Jiloir Augusto Pelicioli, Fernando Pael, Márcia Pelicioli e Jaime Eduardo Borges 

Floriano e 3 votos contrários dos Vereadores:  Wagner Cavalcante Godoy, Cristiani Dias 

de Oliveira Lima e Marcos Paulista. O Vereador Airton Callai não estava presente no 

momento da votação do requerimento. Na sequência, o presidente solicitou a primeira 

secretária que fizesse a leitura somente da súmula do Projeto de Lei N. 22/2017- Poder 

Executivo- que Dispõe sobre a criação de slogan institucional "Lucas do Rio Verde: a 

capital da agroindústria", e dá outras providências. Com o parecer favorável da 

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

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

colocou o projeto em discussão. A vereadora Cristiani Dias de Oliveira Lima solicitou 

primeira e única votação, então o presidente colocou o pedido em votação, sendo 

aprovado por todos os presentes. Encerrada a discussão o presidente colocou o projeto em 

primeira e única votação, que foi aprovado por unanimidade. Após, o presidente solicitou 

a primeira secretária que fizesse a leitura somente da súmula da Moção N. 05/2017- de 

aplausos de autoria do plenário, ao Show Safra BR 163, realizado no ano de 2017. Com o 

parecer favorável da Comissão Especial instituída pela Resolução N. 301/2017 o 

presidente colocou a Moção em discussão. Então o vereador Wagner Godoy solicitou 

primeira e única votação, em seguida o presidente colocou o pedido de primeira e única 

em votação, sendo aprovado por unanimidade. Após o presidente colocou a Moção em 

votação que foi aprovada por unanimidade.  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. 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, 18 de abril de 2017. 
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