
PORTARIA N. 044, DE 11 DE MAIO DE 2017 

 

 

Dispõe sobre a proibição da cessão do local 

destinado à instalação do mobiliário para sessão 

legislativa e dos demais equipamentos da Câmara de 

Vereadores de Lucas do Rio Verde – MT. 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE LUCAS DO RIO VERDE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 

do Município de Lucas do Rio Verde e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal; 

 

Considerando o que estabelece o artigo 25, I, do Regimento Interno desta Casa de Leis; 

 

Considerando a deliberação tomada pela Mesa Diretora; 

 

RESOLVE: 

 

 Art. 1º Fica proibida a cessão do espaço físico destinado à instalação do mobiliário para 

realização das sessões legislativas (palco), compreendendo o mobiliário e os recursos 

tecnológicos. 

 

 Art. 2º Fica proibida a instalação de equipamentos e/ou decoração total ou parcial do 

espaço destinado ao hall de entrada da Câmara Municipal e áreas externas. 

 

Art. 3º A utilização destes locais proibidos pelos cedidos ensejará a aplicação de 

advertência e proibição de nova cessão de qualquer espaço público pertencente à Câmara 

Municipal ao cedido.  

 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Palácio do Cidadão, 11 de maio de 2017. 

 

 

 

JILOIR AUGUSTO PELICIOLI 

Presidente 

 

 

Registre-se e Publique-se 

 

 

 

 

 



 

Ata Deliberativa da Mesa Diretora da Câmara Municipal de lucas do Rio Verde - MT 

 

Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, as catorze horas, na Câmara 

Municipal de Lucas do Rio Vede – MT, situada na Av. Pará, Nº 359 E, nesta cidade, reuniram-se 

os vereadores que compõem a Mesa Diretora para deliberar acerca da cessão dos espaços 

públicos de propriedade da Câmara Municipal, conforme disciplina o artigo 25, I do Regimento 

Interno. Estavam presentes o Presidente, Sr. Jiloir Pelicioli, o Vice-Presidente Sr. Wagner Godoy, 

a Primeira Secretária Sta. Márcia Pelicioli e a Segunda Secretária, Sra. Cristiani Dias. Iniciando a 

reunião, foi explanada a situação atual dos equipamentos e espaços físicos da Câmara Municipal, 

que realiza a cedência de forma indiscriminada para qualquer evento, desde que gratuito. Diante 

de tal circunstância, ponderou o Presidente, que os constantes empréstimos geram muito 

transtorno ao Poder Legislativo uma vez que precisa, a cada cedência, montar e desmontar todo o 

mobiliário utilizado para as sessões legislativas que ocorrem semanalmente, o que 

inevitavelmente deteriora os equipamentos e os móveis causando inúmeros prejuízos e trabalhos 

desnecessários. Assim, foi sugerido que o empréstimo do espaço público pertencente ao Poder 

Legislativo se restrinja ao espaço reservado para o auditório, nele compreendido as cadeiras e os 

banheiros, proibindo a cessão do espaço reservado à instalação do mobiliário utilizado para as 

sessões legislativas (palco), bem como os recursos tecnológicos, visando a preservação dos bens 

públicos, o que foi aceito por todos os presentes. Ato contínuo, foi debatida  ainda a situação 

rotineira de utilização do hall de entrada do Poder Legislativo e espaços externos com decorações 

impossibilitando inclusive o acesso de servidores e usuários dos espaços administrativos da 

Câmara Municipal tendo em vista que há apenas uma entrada. Assim, foi sugerida a proibição de 

colocação de equipamentos e decoração no hall de entrada e área externa para preservação e livre 

acesso aos departamentos administrativos da Câmara Municipal, o que todos os presentes 

concordaram. Ao final restou estabelecido que o descumprimento destas determinações pelas 

entidades cedidas acarretará a possibilidade de advertência formal e não mais empréstimo de 

nenhum espaço físico pertencente à Câmara Municipal. Assim, estando todos os membros da 

Mesa Diretora de acordo com as deliberações aqui tomadas, foi lavrada a presente ata que, lida 

achada conforme, vai assinada por todos os presentes e encaminhada para o Departamento 

responsável para adoção de medidas administrativas necessárias ao seu fiel cumprimento. 

 

 

JILOIR PELICIOLI    WAGNER GODOY 

Presidente     Vice-Presidente 

 

 

 

MÁRCIA PELICIOLI    CRISTIANI DIAS 

Primeira Secretária    Segunda Secretária 


