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Ata da Sessão Ordinária N. 18/2017 da Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde-

MT. Aos doze dias do mês de junho 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 à sessão. Na sequência o presidente solicitou a primeira secretária que fizesse a 

leitura da Ata da Sessão Ordinária N. 17/2017, então a vereadora Cristiani Dias 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 

Complementar N. 03/2017- Autoria Vereadores: Márcia Pelicioli, Jiloir Augusto 

Pelicioli, Fernando Pael, Jaime Floriano, Airton Callai, Wagner Godoy, Cristiani Dias e 

Marcos Paulista que Altera dispositivos da Lei Complementar N. 60, de 22 de abril de 

2008, que dispõe sobre a Reformulação do Código de Posturas do município de Lucas do 

Rio Verde – MT, e dá outras providências. Em seguida, o presidente encaminhou o projeto 

para a Comissão Especial a ser instituída na Ordem do Dia por Resolução. Em seguida, o 

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

leitura da Súmula do Projeto de Lei N. 06/2017-Autores Vereadores Wagner Godoy e 

Airton Callai- Acresce o parágrafo único ao Art. 4º da Lei n. 1955, de 25 de julho de 

2011, para criar uma semana de combate ao bullying e à violência na Escola. Após, o 

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

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

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

fizesse leitura da Súmula do Projeto de Lei N.51/2017-Poder Executivo- Autoriza o 

Poder Executivo a ceder o uso a título não oneroso de imóvel urbano de propriedade 

deste Município à Organização Não Governamental Ame o Bem Semeando o Amor-

AMIBEM, 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. Após o presidente, informou aos presentes que no dia 06 de junho foi 

protocolado o Veto ao Autógrafo de Lei N. 37/2017, e que este já foi encaminhado aos 

vereadores e para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para exarar parecer. 

Em seguida, o vereador Fernando Pael solicitou a inclusão do Projeto de Lei N. 51/2017 

na ordem do Dia, logo após o vereador Jaime Floriano solicitou a inclusão do veto ao 

Autógrafo de Lei N. 37/2017 também na Ordem do Dia. Em seguida, antes de colocar o 

pedido de inclusão dos projetos na ordem do dia, o presidente interrompeu a sessão por 5 

(cinco) minutos para reunir-se com os vereadores e discutirem sobre os pedidos. O 

jurídico desta Casa de Leis orientou aos vereadores que seria necessário maior estudo do 

Projeto de Lei N. 51/2017 já que a lei n. 8.666/93 em seu artigo 17 prevê a necessidade de 

licitação a concessão de direito real de uso, e que a assessoria jurídica não tem 

conhecimento se houve a Licitação. Na sequência, o presidente, retomou os trabalhos e 

colocou o pedido de inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei N. 51/2017 em votação 

que foi aprovado por unanimidade. Após, o presidente colocou em votação o pedido de 

inclusão na Ordem do Dia do Veto ao Autógrafo de Lei N. 37/2017, o qual foi aprovado 

pela maioria absoluta dos presentes, votando contrário a vereadora Cristiani Dias. Em 
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seguida, o presidente passou para Comunicação, e solicitou a primeira secretária que 

fizesse a leitura dos Oficio n.12/2017 Arena Cultural e do Oficio do Gabinete da Deputada 

Estadual Janaina Riva. Em sequência, o presidente passou para o Grande Expediente, 

convidando para fazer o uso da palavra a vereadora Cristiani Dias de Oliveira Lima, que 

dispensou. Na sequência o presidente convidou para fazer o uso da palavra o vereador 

Demétrio Cézar, que o pediu para falar sentado. 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 para fazer uso da 

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

vereador Marcos Manoel Barbosa, que o fez. Na sequência, o presidente convidou para 

fazer uso da palavra o vereador Wagner Godoy, que o fez. Na sequência, o presidente 

passou a presidência ao vice-presidente e fez uso da palavra na Tribuna. Em seguida, o 

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

Ordinária N. 17/2017 que foi colocada 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. 52/2017 de autoria dos 

vereadores Airton Callai Demétrio Cézar Jaime Floriano que Indica ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal a necessidade de viabilizar por intermédio da Secretaria de Educação 

Municipal diligência junto a Energisa para promover a adequação da rede elétrica para 

funcionamento dos aparelhos de ar condicionado instalados na Escola Municipal Anjo 

Gabriel. Indicação N. 53/2017- de autoria dos vereadores Airton Callai Demétrio Cézar 

Jaime Floriano Indica ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a necessidade de realizar 

manutenção (limpeza) dos aparelhos de ar condicionado da Escola Municipal Menino 

Deus. Indicação N. 54/2017 de autoria dos vereadores Wagner Godoy e Marcos Paulista- 

Indica ao Exmo Sr. Prefeito Municipal a necessidade de se colocar lixeiras na Avenida 

Amazonas e nas proximidades do hospital São Lucas; e também fazer uma campanha 

para conscientizar a população sobre a importância de manter a cidade limpa. Indicação 

N. 55/2017- de autoria dos vereadores Márcia Pelicioli e Demétrio Cézar que Indica ao 

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a necessidade de abrir estacionamento na área central da 

Praça dos Imigrantes.  Após o presidente informou que considerada aprovada a 

indicações estas 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 Projeto de Resolução N. 17/2017- Autoria da 

Mesa diretora- Institui a Comissão Especial de Análise ao Projeto de Lei Complementar 

N. 03/2017 de autoria do Poder Legislativo Municipal. Após, o presidente solicitou a 

indicação de 3 nomes para compor a comissão. Ficando composta pelos vereadores: 

Airton Callai, Wagner Godoy e Fernando Pael. Em seguida, o presidente solicitou parecer 

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

presidente colocou o projeto em discussão. Encerrada a discussão, o presidente colocou o 

projeto em primeira e única votação nominal que foi 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. 51/2017- Poder Executivo- Autoriza o 

Poder Executivo a ceder o uso a título não oneroso de imóvel urbano de propriedade 

deste Município à Organização Não Governamental Ame o Bem Semeando o Amor-
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AMIBEM, e dá outras providências. Em seguida, o presidente solicitou parecer verbal 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 e da Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e 

Sustentabilidade, os quais foram favoráveis. Após, com os pareceres favoráveis das 

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

Fernando Pael solicitou 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. Na sequência, o presidente solicitou a primeira secretária que 

fizesse a leitura da Súmula do Veto ao Autógrafo de Lei N. 37/2017 que Dispõe sobre o 

envio de informações à Câmara de Vereadores sobre as Indicações Enviadas ao Poder 

Executivo Municipal e dá outras providências. Após, o presidente solicitou parecer verbal 

da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Após, com parecer favorável da 

Comissão, o presidente colocou Veto em discussão. Encerrada a discussão, o presidente 

colocou o veto em única votação nominal, sendo favorável ao veto a vereadora Cristiani 

Dias, e contrários ao veto os vereadores Jaime Floriano, Fernando Pael, Wagner Godoy, 

Airton Callai, Demétrio Cezar, Marcos Manoel Barbosa e Márcia Pelicioli, ou seja os 

vereadores derrubaram o veto ao Autógrafo de Lei N. 37/2017. Em seguida, 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 12 junho de 2017. 

 

 

 

Jiloir Augusto Pelicioli            Wagner Cavalcante Godoy              Márcia Pelicioli 

Presidente                               Vice-Presidente                      Primeira Secretária 

 

 

 

Marcos Manoel Barbosa                  Airton Callai                             Cristiane Dias 

Segundo- Secretário                      Vereador                                   Vereadora 

 

 

 

Demétrio Cézar                                 Fernando Pael                        Jaime Eduardo Floriano 

        Vereador                                        Vereador                                      Vereador 

 

 

 

 

Ana Paula Rychescki Portela 

Secretária da Câmara 
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Retificação da Ata da Sessão Ordinária N. 18/2017 da Câmara de Vereadores de Lucas 

do Rio Verde-MT, do dia 12 de junho de 2017.  

 

ONDE SE LÊ: 

. Após, o presidente solicitou parecer verbal da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação Final. Após, com parecer favorável da Comissão, o presidente colocou Veto em 

discussão 

 

LEIA-SE: 

 

. Após, o presidente solicitou parecer verbal da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação Final, o qual foi favorável a derrubada do veto. Após, com parecer favorável a 

derrubada do veto da Comissão, o presidente colocou Veto em discussão. 

 

 

 

Jiloir Augusto Pelicioli            Wagner Cavalcante Godoy              Márcia Pelicioli 

Presidente                               Vice-Presidente                      Primeira Secretária 

 

 

 

Marcos Manoel Barbosa                  Airton Callai                             Cristiane Dias 

Segundo- Secretário                      Vereador                                   Vereadora 

 

 

 

Demétrio Cézar                                 Fernando Pael                        Jaime Eduardo Floriano 

        Vereador                                        Vereador                                      Vereador 

 

 

 

 

Ana Paula Rychescki Portela 

Secretária da Câmara 

 


