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Ata da Sessão Ordinária N. 15/2017 da Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde-

MT. Aos vinte e dois 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. Não 

estava presente o presidente da Câmara de Luca do Rio Verde. Então o presidente em 

exercício, o Vereador Wagner Godoy deu início a sessão. Na sequência, como presidente 

em exercício, deferiu o pedido de afastamento por tempo indeterminado do Vereador 

Márcio Albieri, protocolado nesta Casa de Leis no dia 17/05/2017. Em seguida, o 

presidente convocou a suplente de vereador a Sra. Cristiani Dias para subir ao plenário 

munida do seu diploma e declaração de bens para tomar posse como vereadora. Após, a 

Sra. Cristiani Dias prestou compromisso e após o presidente declarou empossada a 

vereadora Sra. Cristiani Dias de Oliveira Lima.  Na sequência, o presidente solicitou a 

primeira secretária que fizesse a leitura da Ata da Sessão Ordinária N. 14/2017, então o 

vereador Airton Callai solicitou a dispensa da leitura.  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. 04/2017- de autoria do Plenário - Dispõe sobre a revisão geral anual da 

remuneração dos Vereadores, Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito. Após, o 

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

para Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Em sequência, com autorização 

dos vereadores, o presidente solicitou a primeira secretária que fizesse a Leitura da 

Súmula do Projeto de Lei N. 05/2017- de autoria do Plenário- Dispõe sobre a revisão 

geral anual da remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal de Lucas do 

Rio Verde. Após, o presidente encaminhou o projeto para Comissão de Legislação, Justiça 

e Redação Final e para Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Na sequência, 

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

leitura da súmula do Projeto de Lei N. 45/2017- de autoria do 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 Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para 

Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização e para Comissão de Obras, Serviços 

Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo. Após, o presidente passou para 

Comunicação. Em seguida, o vereador Fernando Pael, fez uso da comunicação para 

informar que a Avenida das Acácias será fechada amanhã dia 23/05/2017, no sentido 

Empório do Chopp até o posto em frente a Bunge, para recapeamento asfáltico, para a 

população não estacionar e nem passar nessa Avenida, no horário das 06:00 Horas até às 

18:00 horas. Em sequência, o presidente passou para o Grande Expediente, convidando 

para fazer o uso da palavra o vereador Marcos Paulista, que o fez. Após, o presidente em 

exercício Wagner Cavalcante Godoy, dispensou o uso da palavra. Na sequência, o 

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

sequência, o presidente convidou para fazer uso da palavra a vereadora Cristiani Dias, 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 falou sentado rapidamente. Na sequência, o presidente convidou para 
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fazer uso da palavra o vereador Jaime Eduardo Borges Floriano, que o fez. Em seguida, 

o presidente convidou para fazer uso da palavra a vereadora Márcia Pelicioli, que 

dispensou.  Na sequência, o presidente passou para a Ordem do Dia. E procedeu com a 

Eleição para o Cargo de Segundo Secretário da Mesa Diretora 2017-2018, informou 

que a votação será pública e nominal e em ordem alfabética. Após, o presidente colocou 

em votação nominal a candidatura do vereador Marcos Paulista à Segundo Secretário, 

sendo eleito por unanimidade. Em sequência, o presidente declarou eleito e empossado o 

vereador Marcos Paulista para o cargo de segundo secretário da Mesa Diretora da presente 

data até dezembro de 2018. Em sequência o presidente passou à deliberação da Ata da 

Sessão Ordinária N. 14/2017, 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. 48/2017 de autoria dos vereadores Márcia Pelicioli e Márcio 

Albieri- que Indica ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a necessidade da implantação de um 

abatedouro municipal e sugerem que o mesmo seja feito usando a tecnologia 

desenvolvida dentro de container. Indicação N. 49/2017- Autoria Vereador: Wagner 

Cavalcante Godoy- que Indica ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, a necessidade de 

Instalação, de Energia trifásica nos assentamentos de 15 Novembro. Após o presidente 

informou que consideradas aprovadas as indicações 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 do 

Requerimento N. 10/2017 - autoria do Plenário - Requeremos a análise para a concessão 

da Moção N. 09/2017, Moção de Aplausos ao Luverdense Esporte Clube, pela conquista 

do campeonato Copa Verde 2017. Em seguida, o presidente colocou o requerimento em 

discussão e em única votação sendo aprovado por unanimidade. Com o requerimento 

aprovado houve a necessidade de instituir comissão especial, por resolução, para a análise 

da moção. Após, o presidente solicitou a primeira secretária que fizesse a leitura do 

Projeto de Resolução N.14/2017- que Institui Comissão Especial para análise da Moção 

N. 09/2017. Em seguida, o presidente solicitou a indicação de três nomes para compor a 

Comissão Especial. Ficando o vereador Marcos Paulista, o vereador Dirceu Cosma e o 

vereador Jaime Floriano Borges. Em seguida, o presidente solicitou parecer verbal da 

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

presidente colocou o projeto em discussão, encerrada a discussão o presidente colocou o 

projeto em 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. 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 § 2º da Lei 2.402, de 18 de março de 2015 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. Na sequência, a vereadora Márcia Pelicioli solicitou primeira e única votação, e 

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

todos os presentes. 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 da Moção N. 
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08/2017-Moção de Aplausos de autoria do Plenário Moção de 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.º 870 publicada no dia 12 de maio de 2017. Com o parecer favorável da 

Comissão Especial instituída pela Resolução N.303/2017, o presidente colocou a Moção 

em discussão. Após, a vereadora Márcia Pelicioli solicitou a deliberação do projeto em 

primeira e única votação sendo aprovado por unanimidade. Após, encerrada a discussão o 

presidente colocou a moção em primeira e única votação nominal e então a Moção foi 

aprovada por todos os presentes. Em seguida, o presidente passou para o Expediente 

Nobre, e convidou para fazer uso da Tribuna o Sr. José Mello, para falar sobre o 

Luverdense Esporte Clube e a conquista da Copa Verde-2017, por 20 minutos. 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, 22 de maio de 2017. 

 

 

 

Jiloir Augusto Pelicioli            Wagner Cavalcante Godoy              Márcia Pelicioli                    

         Presidente                               Vice-Presidente                      Primeira Secretária 

(Presente na votação da Ata) 

 

 

           Cristiane Dias                      Airton Callai                              Fernando Pael               

        Segunda Secretária                    Vereador                                   Vereador           

 

 

 

 Marcos Manoel Barbosa                    Dirceu Cosma                  Jaime Eduardo Floriano 

     Vereador                                            Vereador                              Vereador 

 

Ana Paula Rychescki Portela 

Secretária da Câmara 


