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Ata da Sessão Ordinária N. 16/2017 da Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde-

MT. Aos vinte e nove 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.15/2017, então o vereador Wagner 

Godoy solicitou a dispensa da leitura da ata, após o presidente colocou o pedido de 

dispensa em votação e foi aprovado por unanimidade. Na sequência, o presidente com 

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

do Projeto de Lei N. 44/2017- Poder Executivo Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

firmar Convênio com o Clube do Idoso “De Bem com a Vida” para concessão de auxílio 

financeiro no valor de R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais) e dá outras 

providências. Em seguida, o presidente encaminhou o projeto 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.  Após, o presidente passou para Comunicação, O presidente usou da 

Comunicação para informar que em atendimento ao Regime Interno desta Casa de Leis, o 

Balancete do Mês de Abril de 2017, está disponível no setor de Contabilidade, 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 Wagner Cavalcante Godoy, que o fez. Após, o presidente 

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

presidente convidou para fazer o uso da palavra a vereadora Cristiani Dias, que o fez. Na 

sequência o presidente convidou para fazer o uso da palavra o vereador Dirceu Camilo 

Cosma, que o fez. Na sequência o presidente convidou para fazer o uso da palavra o 

vereador Fernando Pael, que o fez. Na sequência o presidente convidou o vereador 

Jaime Eduardo Borges Floriano para fazer o uso da palavra, que o fez. Na sequência o 

presidente convidou a vereadora Márcia Pelicioli, que dispensou. Em seguida, o 

presidente Jiloir Augusto Pelicioli, 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 Ordinária N. 15/2017 em discussão e única votação, aprovada por unanimidade. 

Em seguida, o Presidente, com autorização dos vereadores, solicitou a primeira secretária 

que fizesse a leitura da súmula Indicação N. 50/2017 de autoria do vereador Jaime 

Floriano que Indica ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a necessidade de linhas de ônibus 

no bairro Ipê. 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 do Requerimento N. 11/2017- Autoria Plenário- REQUEREMOS, a 

análise para a concessão da Moção N. 10/2017, Moção De Aplausos ao Dr. Walter de 

Melo Fonseca Júnior, Delegado nesse Município desde, 18 de junho de 2015. Após, o 

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

colocou o Requerimento em única votação, sendo aprovada por unanimidade. Após, o 

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

Leitura do Projeto de Resolução N. 16/2017- da mesa Diretora Institui Comissão 

Especial para análise da Moção N. 10/2017- Aplausos. Em seguida, o presidente solicitou 
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a indicação de três nomes para compor a Comissão Especial. Ficando o vereador Jaime 

Floriano Borges, o vereador Marcos Paulista e o vereador Wagner Godoy.  Após, o 

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

Com o parecer verbal favorável, o presidente colocou o Projeto em única discussão, 

encerrada a discussão, colocou o Projeto em única votação nominal, 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 Resolução N.15/2017- 

Autoria Mesa Diretora- Altera dispositivos da Resolução N. 291 de 03 de fevereiro de 

2017, que Institui as Comissões Permanentes da Câmara de Vereadores de Lucas do Rio 

Verde – MT para Sessão Legislativa do ano de 2017. Após, o presidente solicitou a 

indicação de nomes para compor as Comissões. Em seguida, o vereador Airton Callai 

levantou questionamento para que fosse analisado no Regimento Interno desta Casa de 

Leis, sobre a situação do vereador Márcio Alberi em ficar fora das comissões e da 

possibilidade dele fazer parte de uma das Comissões mesmo estando afastado. Em 

seguida, o presidente suspendeu a sessão por tempo indeterminado para que se fosse 

analisada a situação.  Após, 10 minutos, o presidente retornou os trabalhos, e conforme 

acordado entre os vereadores, ficou decidido que os ocupantes das comissões que irão 

ocupar a vaga em aberto, que estes quando o vereador Marcio Albieri retornar do seu 

afastamento os mesmo deixarão a vaga para o nobre vereador. Após, o presidente solicitou 

a indicação dos nomes para preencher a vaga em aberto das Comissões de Obras, Serviços 

públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo e da Comissão de Educação, Saúde, 

Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Ficando o vereador Airton Callai 

na Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade e 

o vereador Wagner Godoy na Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, 

Comércio e Turismo. Após, o vereador Airton Callai convidou a Vereador Cristiani Dias 

para acompanhar as Comissões durante as reuniões semanais. Em seguida, o presidente 

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

parecer verbal favorável, colocou o projeto em discussão, encerrada a discussão colocou o 

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

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

fizesse a leitura da Súmula do Projeto de Lei N. 04/2017- Poder Legislativo- autoria 

Plenário- Dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos Vereadores, 

Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito. 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, o vereador 

Wagner Godoy solicitou primeira e única votação, e então o presidente colocou o pedido 

em votação, sendo aprovado por todos os presentes. Encerrada a discussão, o presidente 

colocou o projeto em primeira e única votação nominal, tendo voto contrário do vereador 

Wagner Cavalcante Godoy e do vereador Jaime Borges Floriano, sendo aprovado pela 

maioria. 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- Poder 

Legislativo- autoria do Plenário- Dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos 

servidores públicos da Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde. Com o parecer 

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

Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, o presidente colocou o projeto em 
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discussão. Após 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, 

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

tendo voto contrário do vereador Fernando Pael, sendo aprovado pela maioria. Na 

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

Moção N.09/2017-autoria do Plenário MOÇÃO DE APLAUSOS ao Luverdense Esporte 

Clube, pelo Título conquistado da Copa Verde. Após com o parecer favorável da 

Comissão Especial instituída pela Resolução N. 304/2017, o presidente colocou a moção 

em discussão, então o vereador Wagner Godoy solicitou a deliberação do projeto em 

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

presidente colocou a Moção em primeira e única votação, sendo aprovado por todos os 

presentes. 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, 

de 29 maio de 2017. 
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