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Ata da Sessão Extraordinária N. 06/2017 da Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde-

MT. Aos 05 dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, as 12:30 horas, reuniram-se, 

em Sessão Extraordinária, os Vereadores, no Palácio do Cidadão, localizado na Avenida Pará, 

número 359-E, Bairro Cidade Nova, neste Município. O presidente, deu início à sessão 

extraordinária, da qual não estava presente o Vereador Fernando Pael. Na sequência, o 

presidente solicitou a primeira secretária que fizesse a leitura do Ofício 

N.122A/2017/GABINETE do Prefeito Municipal. Após, o presidente colocou o pedido de 

Regime de Urgência Especial dos Substitutivos aos Projetos de Leis N. 34 e N. 35/2017 em 

discussão, na sequência o presidente solicitou que a sessão fosse paralisada por 5 minutos, para 

que fosse explicado aos vereadores algumas dúvidas referentes a tramitação dos projetos em 

pauta. Após, retornando aos trabalhos o vereador Airton Callai fez questão de salientar que 

houve um acordo entre os vereadores e eles se comprometeram em deliberar o projeto de lei n. 

37/2017 em única votação na próxima Sessão Ordinária, e também pediram tempo para melhor 

análise dos projetos de Leis N. 34 e 35 e 36/2017 ambos do Poder Executivo. Encerrada a 

discussão do pedido de regime urgência especial, o presidente colocou o pedido de urgência em 

votação o qual foi reprovado. Após, o presidente solicitou a primeira secretária que fizesse a 

leitura da mensagem do Projeto de Lei N. 37/2017 do Poder Executivo, que solicita regime de 

urgência do referido projeto. O pedido foi colocado em votação que foi reprovado por 

unanimidade dos presentes. Em seguida, o vereador Airton Callai e o vereador Wagner Godoy 

solicitaram a retirada da pauta dos Substitutivos aos Projetos de Leis N. 34/2017 e N. 35/2017, e 

dos projetos de Leis 36/2017 e 37/2017 da pauta. O presidente colocou o pedido de retirada dos 

projetos de leis em votação, sendo aprovado por unanimidade. Na sequência, o presidente, 

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

Súmula do Projeto de Lei N. 38/2017- Poder Executivo- Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a firmar Convênio com a Fundação Luverdense de Saúde Hospital São 

Lucas, no valor de R$1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais) e 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. Após, o presidente solicitou 

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

Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização e parecer verbal da Comissão de 

Educação, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade, os quais foram 

favoráveis. Em seguida, com os pareceres favoráveis das Comissões o presidente 

colocou o projeto em discussão. Encerrada a discussão, o Vereador Airton Callai 

solicitou a deliberação do projeto em primeira e única votação, após o presidente 

colocou o pedido em votação o qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida, o 

presidente colocou o projeto em única votação nominal, sendo aprovado por 

unanimidade. Após, o presidente, com autorização os vereadores, solicitou a primeira 

secretária que fizesse a leitura da Súmula do Projeto de Lei N. 43/2017- Poder 

Executivo- Autoriza o Poder Executivo Municipal firmar Termo de Convênio com a 

Fundação Luverdense de Saúde Hospital São Lucas, e 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, o presidente solicitou parecer verbal 

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

Finanças, Orçamento e Fiscalização e parecer verbal da Comissão de Educação, Saúde, 

Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade, com os pareceres verbais 

favoráveis, o presidente colocou o projeto em discussão. Em seguida, o vereador 

Wagner Godoy solicitou a deliberação do projeto em primeira e única votação, o pedido 

foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Após, o presidente colocou o 

projeto em primeira e única votação nominal, sendo aprovado por unanimidade. Na 

sequência, não havendo mais nada a tratar, o presidente declarou encerrada a Sessão. 



 

49 

 

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, 05 de maio de 2017. 
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