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Ata da Sessão Ordinária N. 19/2017 da Câmara de Vereadores de Lucas do Rio 

Verde-MT. Aos dezenove 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 a sessão. Na sequência, o presidente solicitou a 

primeira secretária que fizesse a leitura da Ata da Sessão Ordinária N. 18/2017, então 

o vereador Airton Callai solicitou a dispensa da leitura. O presidente informou que a ata 

será deliberada na Ordem do Dia desta sessão. Após, o presidente passou para 

Comunicação. Em seguida, o vereador Airton Callai, fez uso da comunicação para 

convidar a todos à participarem do 21° Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito, 

que acontecerá dia 28 a 30 de junho de 2017. Após, o presidente solicitou a primeira 

secretária que fizesse a leitura do Oficio N. 294/2017/SME da Secretaria Municipal de 

Educação. Em seguida, o presidente solicitou a primeira secretária que fizesse a leitura 

do Oficio N. 180ª/2017/Gabinete do prefeito e Oficio N. 147/2017/SMSDS. Na 

sequência, o presidente leu Oficio N. 007/2017 Associação Conviver. Em sequência, o 

presidente passou para o Grande Expediente, convidando para fazer o uso da palavra o 

vereador Dirceu Camilo Cosma, que falou sentado rapidamente e dispensou. Na 

sequência, o presidente convidou o vereador Fernando Pael para fazer o uso da 

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

vereador Jaime Eduardo Borges Floriano, que o fez. Na sequência, o presidente 

convidou a vereadora Márcia Pelicioli, que falou sentada rapidamente e dispensou. 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 Cavalcante Godoy, que o fez. Em seguida, o presidente convidou 

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

presidente convidou para fazer uso da palavra a vereadora Cristiani Dias de Oliveira 

Lima, que o fez. Em seguida o presidente solicitou ao vice que assumisse os trabalhos 

para que este fizesse uso da tribuna. Após o presidente retornou aos trabalhos e passou 

para a Ordem do Dia e passou para à deliberação da Ata da Sessão Ordinária N. 

18/2017, o presidente colocou a ata em discussão e então o vereador Wagner Cavalcante 

Godoy, solicitou a retificação da Ata, para que se incluísse no momento da solicitação 

do parecer verbal da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final referente ao veto, 

as palavras “favorável a derrubada do veto”. Então o presidente informou que seria 

feita a referida solicitação do vereador. Em seguida, o presidente colocou o pedido de 

retificação da Ata em votação, sendo aprovado por unanimidade. Após, o presidente 

colocou em votação a Ata da Sessão Ordinária N.18/2017, sendo aprovada por todos os 

presentes. Em seguida, o Presidente, com autorização dos vereadores, solicitou a 

primeira secretária que fizesse a leitura da súmula da indicação: Indicação N. 56/2017 

de autoria do vereador Wagner Cavalcante Godoy - que Indica ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal a necessidade de realizar a pavimentação asfáltica na Avenida da Produção 

no Bairro Industrial, Saída para Sorriso. Na sequência, o presidente, com autorização 

dos vereadores, solicitou a primeira secretária que fizesse a leitura do Requerimento N. 

12/2017 - autoria do vereador Jiloir Augusto Pelicioli - Requeiro à Mesa Diretora, após 

o cumprimento das formalidades regimentais e deliberação do Plenário, que seja 

enviado ao Prefeito Municipal, requerimento que solicita informações a respeito das 

despesas realizadas nas reuniões da Secretaria de Educação referentes ao 

planejamento da educação, em conhecido hotel do Estado de Mato Grosso. Em 

seguida, o presidente colocou o requerimento em discussão, e então o vereador Airton 

Callai sugeriu que seja reunido todos os vereadores para apresentar a resposta 

encaminhada da Prefeitura Municipal, para que fique transparente a todos. Após, o 
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presidente colocou o requerimento em única votação nominal, votando contra o 

requerimento a vereadora Cristiani dias de Oliveira Lima, votando favorável ao 

requerimento o vereador Airton Callai, Dirceu Camilo Cosma, Marcos Manoel Barbosa, 

Wagner Cavalcante Godoy, Fernando Pael, Jaime Floriano e a vereadora Márcia 

Pelicioli. Em seguida, o presidente, com autorização dos vereadores, solicitou a 

primeira secretária que fizesse a leitura da Súmula do Projeto de Lei N. 06/2017- de 

autoria dos 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. Com o parecer favorável da Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação Final e da Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social, Meio 

Ambiente e Sustentabilidade, o presidente colocou o projeto em discussão. Após, o 

vereador Wagner Cavalcante Godoy solicitou deliberação do projeto em primeira e 

única votação, o pedido foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 

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

nominal, o qual foi aprovado por unanimidade. 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, 19 de junho de 2017. 
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