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Ata da Sessão Ordinária N. 13/2017 da Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde-

MT. Aos oito dias do mês de maio 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. 12/2017, então 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 com autorização dos vereadores, solicitou a 

primeira secretária que fizesse leitura da Súmula do Substitutivo ao Projeto de Lei N. 

34/2017- Poder Executivo que Dispõe sobre a revisão geral anual das remunerações dos 

servidores públicos ativos, inativos e pensionistas da Administração Direta e Indireta do 

Município de Lucas do Rio Verde-MT. Após, o presidente encaminhou o substitutivo para 

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

Orçamento e Fiscalização. Em seguida, o vereador Marcos Paulista solicitou inclusão do 

substitutivo na votação ordem do dia, em seguida o presidente colocou o pedido de 

inclusão em votação, o qual foi reprovado, por 5 votos contrários dos vereadores Airton 

Callai, Dirceu Camilo Cosma, Jaime Floriano e Jiloir Augusto Pelicioli e 4 votos 

favoráveis dos vereadores: Marcos Paulista, Wagner Godoy, Fernando Pael e Cristiani 

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

súmula do Substitutivo ao Projeto de Lei N. 35/2017-Poder Executivo- Dispõe sobre a 

revisão geral anual e o reajuste dos vencimentos básicos dos Profissionais da Educação 

Básica (professores) da Rede Municipal de Ensino do Município de Lucas do Rio Verde. 

Em seguida, o presidente encaminhou o substitutivo ao Projeto para a Comissão de 

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

Fiscalização. Após, o vereador Marcos Paulista solicitou a inclusão do Substitutivo na 

ordem do dia, em seguida o presidente colocou o pedido de inclusão em votação, sendo 

reprovado com 5 votos contrários dos vereadores: Airton Callai, Dirceu Camilo Cosma, 

Jaime Floriano e Jiloir Augusto Pelicioli e 4 votos favoráveis dos vereadores: Marcos 

Paulista, Wagner Godoy, Fernando Pael e Cristiani Dias. Na sequência, o presidente 

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

36/2017- Poder Executivo- Altera o § 2º, do artigo 1º da Lei n. 2.176/2013 e dá outras 

providências. Após, o presidente encaminhou o projeto para a Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação Final e para a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Em 

seguida, o vereador Wagner Godoy solicitou a inclusão do projeto de lei na ordem do dia, 

em seguida o presidente colocou o pedido de inclusão em votação, sendo reprovado com 5 

votos contrários dos vereadores: Airton Callai, Dirceu Camilo Cosma, Jaime Floriano e 

Fernando Pael e 3 votos favoráveis dos vereadores: Marcos Paulista, Wagner Godoy e 

Cristiani Dias. Na sequência, o presidente solicitou a primeira secretária que fizesse a 

Leitura da Súmula do Substitutivo ao Projeto de Lei N. 37/2017-Poder Executivo- 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Convênio com a Fundação Universidade 

do Estado de Mato Grosso-UNEMAT, para implantação e desenvolvimento de cursos de 

Ensino Superior 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 

sequência, a vereadora Cristiani Dias solicitou a inclusão do Substitutivo na ordem do dia, 

após o presidente colocou o pedido de inclusão na ordem do dia em votação então 

convocou o vereadore Airton Callai para proferir o seu voto, então este falou que gostaria 

de ver com as Comissões sobre o projeto, o presidente interrompeu a Sessão para que os 

vereadores pudessem debater nas comissões sobre o projeto. Logo após, voltando aos 

trabalhos o presidente informou que em acordo entre os vereadores, ficou acertado que as 
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comissões irão se reunir e convidaram a Secretária de Educação que estava presente na 

sessão para participar da reunião, e ainda informou que será realizada Sessão 

Extraordinária na quarta-feira dia 10 de maio, para a deliberação do Substitutivo ao 

Projeto de Lei N. 37/2017. Em seguida, o presidente encaminhou o Substitutivo ao Projeto 

de Lei N. 37/2017 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. Dando continuidade o presidente, com 

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

do Projeto de Lei N. 39/2017- Poder Executivo- Altera o inciso III, do artigo 1º da Lei n. 

2.260/2014 e dá outras providências. Após, o presidente encaminhou o projeto de lei para 

a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Em seguida, o presidente solicitou a 

primeira secretária que fizesse a leitura da Súmula do Projeto de Lei N. 40/2017- Poder 

Executivo- 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. Na sequência, 

o presidente encaminhou o projeto para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação 

Final e para Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Após, o presidente 

solicitou a primeira secretária que fizesse a leitura do Projeto de Lei N. 41/2017-Poder 

Executivo- Autoriza o Chefe do Poder Executivo a firmar Termo de Cessão de Uso com a 

Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer-SEDUC, e dá outras providências. Na 

sequência, o presidente encaminhou o projeto de Lei para a Comissão de Legislação, 

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

Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo. Em seguida, 

o presidente solicitou a primeira secretária que fizesse leitura da Súmula do Projeto de 

Lei N. 42/2017-Poder Executivo- Autoriza o Serviço Autônomo de Água e Esgoto a firmar 

Termo para Contrato de Intermediação de Mão de Obra Remunerada de "Recuperandos" 

do Sistema Penitenciário com a Fundação Nova Chance - FUNAC, por intermédio da 

Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH/MT, e dá outras 

Providências. Na sequência, o presidente encaminhou o projeto de Lei 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. Em seguida, o presidente solicitou a primeira secretária que fizesse a 

leitura da Súmula do Projeto de Lei N. 02/2017-Poder Legislativo- Dispõe sobre o envio 

de informações à Câmara de Vereadores sobre as Indicações enviadas ao Poder 

Executivo Municipal e dá outras providências. Na sequência, o presidente encaminhou o 

projeto de Lei para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Após, o presidente 

passou para Comunicação, e então o vereador Wagner Godoy convidou a todos os 

presentes e a população Luverdense para participar da Palestra sobre Depressão e Suicídio 

que acontecerá no dia 09 de maio de 2017 às 18:00 horas nesta Casa de Leis. Em seguida, 

fez uso da comunicação o vereador Airton Callai, para informar a todos que na última 

sexta-feira, dia 05 de maio de 2017 ocorreu a Assembleia para escolha da nova diretoria 

da Fundação Rio Verde, em que foram eleitos o Presidente que será o Sr. Joci Piccini, o 

Vice-Presidente o Sr. Marino José Franz e ele, Sr. Airton Callai, também fará parte da 

nova diretoria. O presidente informou aos vereadores e demais interessados que o 

Balancete do Mês de Março de 2017 encontra-se disponível no setor de Contabilidade e 

qualquer dúvida ou questionamento o contador Sr. Artêmio Denardin está à disposição. 

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

uso da palavra o vereador Jaime Eduardo Borges Floriano, 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 
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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. Em seguida, o presidente, devido aos tumultos no plenário suspendeu a 

sessão ordinária e em atendimento ao que dispõe o Regimento Interno desta Casa de Leis, 

chamou reforço policial. Após, não havendo colaboração do público presente, o presidente 

reiniciou a sessão convocou sessão extraordinária para dia 10 de maio 2017 para 

deliberação do Substitutivo ao Projeto de Lei N. 37/2017 e informou a todos que a Sessão 

Ordinária N. 13/2017 seria suspensa e recomeçaria no dia 10 de maio de 2017, às 19 

horas, em decisão tomada de comum acordo com os demais vereadores. Aos 10 dias do 

mês de maio de 2017, o presidente da Câmara de Vereadores reabriu a sessão ordinária N. 

13/2017 e solicitou a primeira secretária que fizesse a leitura do Ofício N. 199/2017 da 

Secretaria Municipal de Educação que solicitava a indicação de um representante para 

compor a Comissão Coordenadora para participação no Processo Formativo de 

Elaboração/Adequação e Gestão do Plano de Carreia e Remuneração dos 

Profissionais da Educação  então a vereadora Cristiani Dias se disponibilizou a 

participar. Após o presidente convidou o vereador Dirceu Camilo Cosma para fazer o uso 

da palavra, que falou rapidamente sentado e dispensou.  Em seguida, o presidente 

convidou o vereador Fernando Pael para fazer uso da palavra, que o fez. Após, o 

presidente, Jiloir Augusto Pelicioli, fez uso da palavra na tribuna. Em seguida, o 

presidente passou para a Ordem do Dia, e colocou a Ata da Sessão Ordinária n. 

12/2017, o presidente colocou a ata em discussão e em única votação, sendo aprovada por 

todos os presentes. Em seguida, o Presidente, solicitou a leitura das Indicações. Em 

seguida, o vereador Dirceu Camilo Cosma, solicitou a retirada da Indicação 40/2017 da 

pauta, para fazer alterações sugeridas pela vereadora Cristiane Dias. Após o vereador 

Airton Callai solicitou a leitura somente da súmula das indicações, o pedido foi colocado 

em votação e aprovado por unanimidade. Indicação N. 39/2017 de autoria da vereadora 

Cristiani Dias de Oliveira Lima que Indica ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a necessidade 

de, através da secretaria competente, podar árvores e proceder com a manutenção da 

iluminação pública em ruas do Bairro Menino Deus. Indicação N. 41/2017 de autoria da 

vereadora Márcia Pelicioli que Indica ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a necessidade de 

cumprir a Lei Municipal n. 2.540, de 04 de abril de 2016. Indicação N.42/2017 de autoria 

do vereador Dirceu Camilo Cosma que Indica ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a 

necessidade de cumprir a Lei Municipal n. 2.254, de 16 de abril de 2014. Indicação 

N.43/2017 de autoria do vereador Dirceu Camilo Cosma que Indica ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal a necessidade de cumprir a Lei Municipal n. 2.213, de 19 de fevereiro de 2014. 

Indicação N.44/2017 de autoria do vereador Fernando Pael que Indica ao Exmo. Sr. 

Prefeito Municipal a necessidade de uma academia ao ar livre nos Lagos Ernani José 

Machado e Harry Müller. Indicação 45/2017 de autoria do vereador Fernando Pael que 

Indica ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a necessidade de instalar um quebra-molas 

elevado na Avenida Mato Grosso esquina com Avenida Pará. Indicação 46/2017 de 

autoria do vereador Wagner Godoy que Indica ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, a 

necessidade de Construção de um – CAPS-AD (Centro de Atenção PsicoSocial Álcool e 

Drogas). Indicação 47/2017 de autoria do vereador Jaime Eduardo Borges Floriano que 

Indica ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a necessidade urgente de reforma na Creche 

Menino Jesus. 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 Requerimento N. 08, de 04 de maio de 2017. 

que REQUER seja, fornecido URGENTEMENTE para análise desta Casa de Leis, por 

intermédio dos vereadores infra-assinados ,no uso de suas atribuições legais, cópia 
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integral do procedimento administrativo - contendo todos os seus projetos, memoriais, 

alterações, incluindo também todas as licenças ambientais, suas fases e outorga - que 

possibilitou a criação via Decreto Municipal n. 3.376, de 16 de janeiro de 2017 o 

“LOTEAMENTO RESERVA DA MATA”, localizado neste município, de propriedade da 

empresa NOVO TEMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no 

CNPJ n. 10.493.813/0001-34, com sede na Rua Concórdia, N. 172-S, neste município de 

Lucas do Rio Verde. Após, o presidente colocou o Requerimento em discussão, encerrada 

a discussão o presidente colocou o requerimento em primeira e única votação, sendo 

aprovado por unanimidade. Após, o presidente agradeceu a todos que se fizeram presentes 

à sessão e convocou novamente a Sessão Extraordinária N. 07/2017, para logo após o 

encerramento desta Sessão, para a apreciação do Substitutivo ao Projeto de Lei N. 

37/2017 – Poder Executivo – (Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Convênio 

com a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso UNEMAT, para implantação e 

desenvolvimento de cursos de Ensino Superior). Então, não havendo mais nada a tratar, o 

presidente declarou encerrada a Sessão e 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 maio de 2017. 
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