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Ata da Sessão Ordinária N. 14/2017 da Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde-

MT. Aos quinze 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, e então convidou o Sr. Márcio Rogério Albieri para subir até o palco para 

tomar posse. O presidente solicitou que ele entregasse a secretária da Casa de Leis a cópia 

do diploma e sua declaração de bens. Após o Vereador Márcio Albieri, fez o seu 

compromisso e então o presidente Jiloir Augusto Pelicioli deu posse ao Vereador Márcio 

Albieri e solicitou que assinasse o livro de compromisso e posse. Em seguida, o presidente 

declarou vago o cargo de segundo-secretário, e informou a quem tivesse interesse em se 

candidatar que protocolasse na secretaria a sua candidatura até quarta-feira, dia 17 de maio 

de 2017. Na sequência o presidente solicitou a primeira secretária que fizesse a leitura da 

Ata da Sessão Extraordinária N. 06/2017, então o vereador Wagner Godoy solicitou a 

dispensa da leitura, então o presidente colocou o pedido de dispensa em votação e foi 

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

fizesse a leitura da Ata da Sessão Ordinária N.13/2017, então o vereador Wagner Godoy 

solicitou a dispensa da leitura, após o presidente colocou o pedido de dispensa em votação 

e foi aprovado por unanimidade. Após o presidente solicitou a primeira secretária que 

fizesse leitura da Ata da Sessão Extraordinária N. 07/2017, então o vereador Wagner 

Godoy solicitou a dispensa da leitura e 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 Projeto de Lei 

N. 03/2017- de autoria dos Vereadores Márcia Pelicioli, Jiloir Augusto Pelicioli, Wagner 

Godoy, Cristiani Dias, Airton Callai, Dirceu Cosma, Marcos Paulista e Jaime Floriano – 

(Altera o § 2º da Lei N. 2402/2015 que trata do vale alimentação dos servidores do Poder 

Legislativo). Após, 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 passou para Comunicação, O presidente usou da comunicação para solicitar a 

inclusão na Ordem do Dia o Substitutivo ao Projeto de Lei N.34/2017, então o 

presidente colocou o pedido em votação e foi aprovado por unanimidade. Em seguida o 

presidente solicitou a inclusão na Ordem do Dia do Substitutivo ao Projeto de Lei N. 

35/2017 e então o pedido foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Após o 

presidente solicitou a inclusão na Ordem do dia do Requerimento N. 09/2017 que requer 

formação de Comissão Especial para a análise da Moção N. 08/2017 -  de aplausos a 

Fundação Luverdense de Saúde. O presidente informou que os projetos e o requerimento 

serão deliberados como último item da Ordem do Dia desta sessão. Após, o presidente 

informou aos presentes que no dia 11 de maio de 2017, foi publicada a Portaria 

N.870/2017 da secretária de Atenção a Saúde, que deferiu a Renovação do certificado de 

Entidade Beneficente de assistência Social, na área da saúde da Fundação Luverdense de 

Saúde, com sede em Lucas do Rio Verde-MT. Em sequência, o presidente passou para o 

Grande Expediente, convidando para fazer o uso da palavra o vereador Jaime Eduardo 

Borges Floriano 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 
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vereador Márcio Albieri, 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 o vereador Airton Callai para fazer o uso da palavra, que o fez. Na sequência o 

presidente convidou o vereador Dirceu Camilo Cosma, que dispensou. Na sequência o 

presidente convidou para fazer uso da palavra o vereador Fernando Pael, que dispensou. 

Na sequência o presidente convidou para fazer uso da palavra o vereador Jaime Eduardo 

Borges Floriano, que o fez. Em seguida, o presidente passou a presidência ao vice-

presidente Wagner Godoy e fez uso da palavra na tribuna. Na sequência, o presidente 

passou para a Ordem do Dia, o presidente passou à deliberação da Ata da Sessão 

Extraordinária n. 06/2017, o presidente colocou a ata em discussão e em única votação, 

sendo aprovada por todos os presentes. Em seguida, o presidente colocou a Ata da Sessão 

Ordinária N. 13/2017 em discussão e única votação, e foi aprovada por unanimidade. 

Após, o presidente colocou a Ata da Sessão Extraordinária N.07/2017 em discussão e 

única votação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, o Presidente, com 

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

Indicação N. 40/2017 de autoria do vereador Dirceu Camilo Cosma que Indica ao Exmo. 

Sr. Prefeito Municipal a necessidade da alteração do inciso VII, do art. 6º da Lei 

Complementar n. 40/2005. Após o presidente informou que considerada aprovada a 

indicação esta será 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 da Moção N.07/2017- Moção 

de Pesar – Autoria Plenário - Moção de Pesar a Família Vieira, pelo falecimento do Sr. 

Joaquim Vieira. Após, o presidente colocou a Moção em discussão, encerrada a discussão 

o presidente colocou a Moção em única votação, sendo aprovada por unanimidade. Na 

sequência, o presidente solicitou a primeira 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. Estando o projeto com parecer favorável da Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação Final e da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, presidente 

colocou o projeto em discussão.  Após, o vereador Dirceu Cosma solicitou a deliberação 

do projeto em primeira e única votação, e então presidente colocou o pedido discussão e 

em votação sendo aprovado por unanimidade. Encerrada a discussão, o presidente colocou 

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

seguida, o presidente solicitou a primeira secretária que fizesse a leitura da Súmula do 

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

2.260/2014 e dá outras providências. Com o parecer favorável da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Final, o presidente colocou o projeto em discussão. Na 

sequência, o vereador Dirceu Cosma solicitou a deliberação do projeto em primeira e 

única votação, e então o presidente colocou o pedido em votação, sendo aprovado por 

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

votação nominal e então o projeto foi aprovado por unanimidade. 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. Com o parecer favorável da Comissão de legislação, Justiça e Redação Final 
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e parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, o presidente 

colocou o projeto em discussão. Após o vereador Wagner Godoy solicitou primeira e 

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

sendo aprovado por unanimidade. Após, encerrada a discussão o presidente colocou o 

projeto em primeira e única votação nominal e então o projeto foi 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.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. 

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

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

da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo, o 

presidente colocou o projeto em discussão. Em seguida, o vereador Dirceu Cosma 

solicitou primeira e única votação e então o presidente colocou o pedido de primeira e 

única em votação, sendo aprovado por unanimidade. Encerrada a discussão, o presidente 

colocou o projeto em primeira e única votação nominal, sendo o projeto aprovado por 

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

secretária que fizesse a leitura da Súmula do Projeto de Lei N. 42/2017- Poder Executivo 

que 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.Com o parecer 

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

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

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

colocou o projeto em discussão e então vereador Airton Callai solicitou primeira e única 

votação. Após, o presidente colocou o pedido de primeira e única em votação, sendo 

aprovado por unanimidade. Encerrada a discussão, o presidente colocou o projeto em 

primeira e única votação nominal, aprovado por unanimidade. Em seguida, com 

autorização dos vereadores, o presidente solicitou a primeira secretária que fizesse a 

leitura 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. Com o parecer favorável da Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação Final, o presidente colocou o projeto em discussão. Em seguida, o 

vereador Fernando Pael solicitou primeira e única votação e então o presidente colocou o 

pedido de primeira e única em votação, sendo aprovado por unanimidade. Encerrada a 

discussão, o presidente colocou o projeto em primeira e única votação nominal, sendo 

aprovado por unanimidade. Em seguida, o presidente interrompeu a Sessão para que as 

Comissões pudessem analisar os projetos que foram inclusos na Ordem do Dia. Após 

retornando aos trabalhos o presidente solicitou a primeira secretária que fizesse leitura 

somente da súmula do Requerimento N. 09/2017- autoria do Plenário que solicita 

formação de Comissão Especial para a análise da Moção N.08/2017 que externa aplausos 

a Fundação Luverdense de Saúde, pela renovação do Certificado de Entidade Beneficente 

de Assistência Social por mais três anos, deferida no dia 11 de maio de 2017, através da 

Portaria n. 870 publicada no dia 12 de maio de 2017. Após o presidente solicitou parecer 
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verbal da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Em seguida, o presidente, 

colocou o requerimento em única discussão e única votação, sendo aprovado por 

unanimidade. Após, com a aprovação do Requerimento aprovado houve a necessidade de 

formar Comissão Especial para a análise da Moção N. 08/2017, então o presidente 

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

13/2017 que Institui a Comissão para a Análise da Moção N. 08/2017 de Aplausos de 

autoria do plenário. Após o presidente perguntou qual vereador teria interesse em 

participar da Comissão Especial. Ficando composto pelos vereadores: Wagner Cavalcante 

Godoy, vereador Dirceu Camilo Cosma e o vereador Jaime Eduardo Borges Floriano. 

Então o presidente solicitou o Parecer Verbal da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação Final, o qual foi favorável. Com o parecer favorável o presidente colocou o 

projeto em única votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o presidente 

solicitou a primeira secretária que fizesse a leitura 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. Em seguida, o presidente solicitou parecer verbal 

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

Finanças, Orçamento e Fiscalização. Após, com os pareceres verbais favoráveis, o 

presidente colocou o substitutivo ao projeto em discussão. Após, o vereador Airton Callai, 

solicitou a deliberação do projeto em primeira e única votação, o pedido foi colocado em 

votação e aprovado por unanimidade. Em seguida o vereador Airton Callai solicitou 

Emenda Verbal Supressiva e Emenda Verbal Modificativa, para suprimir o Art. 5º e 

modificar o Art. 6º do projeto. Após, o presidente solicitou parecer verbal da Comissão de 

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

e Fiscalização. Em seguida com os pareceres favoráveis, o presidente colocou as emendas 

em votação. Sendo aprovada por 6 votos favoráveis e 2 votos contrários dos vereadores 

Wagner Godoy e Marcos Paulista. Após, encerrada a discussão o presidente colocou o 

substitutivo ao projeto em primeira e única votação nominal, com as emendas, sendo 

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

fizesse a 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 solicitou parecer verbal da 

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

Finanças, Orçamento e Fiscalização. Em seguida com os pareceres verbais favoráveis da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças, Orçamento e 

Fiscalização, o presidente colocou o substitutivo do projeto em discussão. Em seguida o 

vereador Airton Callai solicitou Emenda Verbal Supressiva e Emenda Verbal 

Modificativa, para suprimir o Art. 4º e modificar o Art. 5º do projeto. Após, o presidente 

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

verbal da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Em seguida com os pareceres 

favoráveis, o presidente colocou as emendas em votação. Sendo aprovada por 5 votos 

favoráveis e 3 votos contrários dos vereadores Wagner Godoy, Marcos Paulista e Márcio 

Albieri. Após, o vereador Marcio Albieri deliberação do projeto em primeira e única 

votação, em seguida o presidente colocou o pedido em votação, sendo aprovado por 
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unanimidade. Na sequência, o presidente colocou o substitutivo ao projeto em primeira e 

única votação nominal e foi aprovado por unanimidade. 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, 15 de maio de 2017. 
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