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Ata da Sessão Ordinária N. 17/2017 da Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde-

MT. Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às dezenove horas, 

reuniram-se, em Sessão Ordinária, os Vereadores, da qual não estava presente o Presidente 

Vereador Jiloir Augusto Pelicioli, no Palácio do Cidadão, localizado na Avenida Pará, 

número 359-E, Bairro Cidade Nova, neste Município. O presidente em exercício Vereador 

Wagner Godoy, deu início à sessão. Na sequência o presidente em exercício solicitou a 

primeira secretária que fizesse a leitura da Ata da Sessão Ordinária N.16/2017, então o 

vereador Airton Callai 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 vereador 

Airton Callai solicitou que fosse lida somente a súmula dos projetos 46/2017 a 50/2017, 

todos do Poder Executivo, o pedido foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 

Em seguida, presidente em exercício, solicitou a primeira secretária que fizesse leitura da 

Súmula do Projeto de Lei N. 46/2017- Poder Executivo Altera a Lei n. 2159/2013 (PPA 

exercício 2014/2017), a Lei n. 2597/2016 (LDO exercício de 2017) e alterações e abre 

Crédito Suplementar na Lei n. 2599/2016 (Lei Orçamentária Anual para 2017) 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. Em seguida, o presidente em exercício, solicitou a primeira secretária que 

fizesse leitura da Súmula do Projeto de Lei N. 47/2017- 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. Após, o presidente encaminhou 

o projeto para Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças, 

Orçamento e Fiscalização, Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social, Meio 

Ambiente e Sustentabilidade e para Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, 

Comércio e Turismo. Após, o presidente em exercício, solicitou a primeira secretária que 

fizesse leitura da Súmula do Projeto de Lei N. 48/2017-Poder Executivo- 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 Especial na Lei n. 2.599/2016 (Lei Orçamentária 

Anual para 2017) e dá outras providências. Em seguida, o presidente encaminhou o 

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

Orçamento e Fiscalização, Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social, Meio 

Ambiente e Sustentabilidade e para Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, 

Comércio e Turismo. Na sequência, o presidente em exercício solicitou a primeira 

secretária que fizesse a leitura da Súmula do Projeto de Lei N. 49/2017- Poder Executivo 

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, o presidente 

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

Finanças, Orçamento e Fiscalização, Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social, 

Meio Ambiente e sustentabilidade e para Comissão de Obras, Serviços Públicos, 

Agroindústria, Comércio e Turismo. Em seguida, o presidente em exercício, solicitou a 

primeira secretária que fizesse a leitura da Súmula do Projeto de Lei N. 50/2017 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. 
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2.599/2016 (Lei Orçamentária Anual para 2017) e dá outras providências. Em sequência, 

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

Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, Comissão de Educação, Saúde, 

Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade e para Comissão de Obras, Serviços 

Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo. Após, o presidente em exercício passou 

para Comunicação, então a vereadora Márcia Pelicioli fez a leitura do ofício 

OAB/MT/21°SUB/GP/54/2017 convidando a todos para participarem do evento da V 

FEIJOAB SOLIDÁRIA que ocorrerá no dia 10 de junho de 2017, na Associação Atlética 

do Banco do Brasil “AABB”. Em sequência, o presidente em exercício passou para o 

Grande Expediente, convidando para fazer o uso da palavra o vereador Airton Callai, 

que o fez. Na sequência o presidente em exercício convidou para fazer o uso da palavra a 

vereadora Cristiani Dias, que o fez. Na sequência o presidente em exercício convidou 

para fazer o uso da palavra o vereador Demétrio Cézar, que o fez. Na sequência, o 

presidente em exercício convidou para fazer o uso da palavra o vereador Fernando Pael, 

que falou sentado rapidamente e dispensou. Na sequência o presidente em exercício 

convidou o vereador Jaime Eduardo Borges Floriano para fazer o uso da palavra, que o 

fez. Na sequência o presidente em exercício convidou a vereadora Márcia Pelicioli, que 

falou rapidamente sentada e dispensou. Na sequência, o presidente em exercício convidou 

para fazer uso da palavra o vereador Marcos Manoel Barbosa, que o fez. Em seguida, o 

presidente em exercício Wagner Godoy passou a presidência à primeira secretária e fez 

uso da palavra na Tribuna. O vereador Jiloir Augusto Pelicioli, não estava presente na 

sessão, pois se encontra em viagem. Na sequência, o presidente passou para a Ordem do 

Dia, o presidente passou à deliberação da Ata da Sessão Ordinária N. 16/2017 em 

discussão e única votação, que foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o Presidente, 

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

súmula Indicação N. 51/2017 de autoria da vereadora Cristiani Dias que Indica ao Exmo. 

Sr. Prefeito Municipal a necessidade de, através da secretaria competente, a instalação 

de uma Praça Infantil na Escola Municipal Cecília Meireles. 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 Projeto de Lei 

N.45/2017- 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 parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, 

da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização e da Comissão de Obras, serviços 

Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo, o presidente em exercício colocou o projeto 

em discussão. Em seguida o vereador Fernando Pael 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 que foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em 

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

fizesse a 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 
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seiscentos reais) e dá outras providências. Com o parecer favorável da Comissão de 

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

e da Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e 

Sustentabilidade, o presidente colocou o projeto em discussão. Na sequência, o vereador 

Fernando Pael solicitou a deliberação do projeto em primeira única votação, o pedido foi 

colocado em votação e aprovado por todos os presentes. Encerrada a discussão, o 

presidente colocou o projeto em primeira e única votação nominal, o qual foi aprovado por 

unanimidade dos presentes. Na sequência, o presidente solicitou a primeira secretária que 

fizesse a leitura da Súmula da Moção N. 10/2017-autoria do Plenário Moção de Aplausos 

ao Excelentíssimo Dr. Walter de Melo Fonseca Junior, pelo trabalho prestado nesse 

Município de Lucas do Rio Verde desde, 18 de junho de 2015. Após com o parecer 

favorável da Comissão Especial instituída pela Resolução N. 305/2017, o presidente 

colocou a moção em discussão, então o vereador Demétrio Cézar solicitou a deliberação 

da Moção 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 em exercício 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 05 junho de 2017. 
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