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Ata da Sessão Ordinária N. 12/2017 da Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde-

MT. Aos vinte e quatro 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. 11/2017, então o vereador Fernando 

Pael 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 passou para Comunicação O 

presidente usou da comunicação para convidar os vereadores à participarem da reunião 

amanhã dia 25/04/2017 as 14:00 horas na sala para presidência para tratar de políticas 

públicas para prevenção sobre jogos da internet que estão envolvendo os jovens. Em 

sequência, o presidente passou para o Grande Expediente, convidando para fazer o uso 

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

convidou para fazer o uso da palavra 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 falou sentada rapidamente e dispensou. 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. Na sequência o presidente convidou 

para fazer o uso da palavra o vereador Airton Callai, que o fez. Na sequência o presidente 

convidou a vereadora Cristiani Dias de Oliveira Lima para fazer o uso da palavra, que o 

fez. Na sequencia o presidente convidou o vereador Dirceu Camilo Cosma para fazer o 

uso da palavra, que a fez sentado rapidamente e dispensou. Após o vereador Jiloir 

Augusto Pelicioli, dispensou a palavra. Após o presidente passou para a Ordem do Dia, o 

presidente passou à deliberação da Ata da Sessão Ordinária n. 11/2017, o presidente 

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

Em seguida, o Presidente, com autorização dos vereadores, solicitou a primeira secretária 

que fizesse a leitura da súmula das Indicações: Indicação N. 36/2017 de autoria do 

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

de Revitalização dos brinquedos da praça do bairro Pioneiro e também trocar a caixa de areia, 

por um piso emborrachado. Indicação N. 37/2017 de autoria do vereador Dirceu Camilo 

Cosma que Indica ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a necessidade de manutenção dos postes de 

iluminação pública da Rua Foz do Iguaçu. Indicação N. 38/2017 de autoria do vereador 

Dirceu Camilo Cosma que Indica ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a necessidade de 

recuperação asfáltica das Ruas e Avenidas do município. Após o presidente informou que 

consideradas aprovadas as indicações estas serão encaminhadas para o Sr. Prefeito 

Municipal e para as secretarias responsáveis. Na sequência, o presidente, com autorização 

dos vereadores, solicitou a primeira secretária que fizesse a leitura somente 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. 

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

Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, o presidente colocou o projeto em 

discussão. O vereador Airton Callai solicitou primeira e única votação, então o presidente 

colocou o pedido de votação de primeira e única em votação, sendo aprovado por todos os 

presentes. Após o presidente colocou o projeto em primeira e única votação. Aprovado por 

unanimidade. Após o presidente solicitou a primeira secretária que fizesse a leitura 

somente da súmula da Moção N° 06/2017- de Autoria Vereador Dirceu Camilo Cosma- 
MOÇÃO DE SOLIDARIEDADE ao Projeto de Lei nº 528/2015, de autoria do Deputado Federal 

Assis Miguel do Couto – PDT-PR, que Cria a Política de Preços Mínimos do Transporte 

Rodoviário de Cargas, na luta por melhores condições de trabalho ao setor de transporte de todo 
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o Brasil, em especial ao setor de transporte de cargas do Estado do Mato Grosso. Com o parecer 

favorável da Comissão Especial instituída pela Resolução N. 302/2017 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 única votação, 

que aprovada por unanimidade.  Na sequência, o presidente passou ao Expediente Nobre e 

convidou para fazer uso da Tribuna, o Sr. Gilson Bulhões da Silva, para falar a Respeito 

do “Projeto: De um Chute nas Drogas”. Após, 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, 24 de abril de 2017. 
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