
 

Ata nº 27/2017 de Reunião da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final 

 
Aos vinte e dois de agosto de dois mil e dezessete, às seis horas, na sala das comissões da 
Câmara Municipal de Lucas do Rio Vede – MT, situada na Av. Pará, Nº 359 E, nesta cidade, 
compareceu o vereador Dirceu Cosma, Wagner Godoy e Jaime Floriano, componente da 
Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, nomeado através da resolução n. 
291/2017, bem como Joisiane Jessica Oliveira Montes Mota, Assessora Jurídica, Silvio Crespi de 
Oliveira, Gerente de Receita, e Giovanni Rodrigues da Silva, Secretário de Planejamento, Gestão 
e Finanças,  convidados por meio do Ofício nº 50/2017/Comissões. Os projetos em pauta para 
análise são os seguintes: PROJETO DE LEI N. 71 DE 28 DE JULHO DE 2017. Dispõe sobre 
o Plano Plurianual para o período de 2018/2021. PROJETO DE LEI N.72, DE 28 DE JULHO 
DE 2017. Dispõe Sobre as Diretrizes Orçamentárias Para o Exercício Financeiro de 2018, e dá 
Outras Providências. PROJETO DE LEI N. 74, DE 09 DE AGOSTO DE 2017. Autoriza o 
poder Executivo Municipal a promover a Campanha de Incentivo à solicitação de nota fiscal de 
prestação de serviços denominada “Campanha da Nota Luverdense” e a Campanha de 
Incentivo ao Primeiro Emplacamento e transferência de veículos de outros municípios para o 
Município de Lucas do Rio Verde-MT, denominada “Campanha do IPVA Luverdense”, e dá 
outras providências. PROJETO DE LEI N. 75, DE 10 DE AGOSTO DE 2017. Autoriza o 
Poder Executivo Municipal a firmar Convênio com a Associação Luverdense de Natação para 
concessão de auxílio financeiro no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e dá outras 
providências. PROJETO DE LEI N. 09/2017 – PODER LEGISLATIVO – autoria vereadores 
Dirceu Camilo Cosma, Wagner Cavalcante |Godoy (Revoga o inciso I do artigo 3º da Lei 2.176 
de 22 de outubro de 2013, que Institui o auxílio-alimentação aos servidores efetivos e ativos da 
administração Pública Direta e Indireta do Município de Lucas do Rio Verde, nas condições 
específica, e dá outras providências.) PROJETO DE LEI N. 76/2017- 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.) PROJETO DE LEI N. 77/2017- 
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.) PROJETO DE LEI 
N. 78/2017- PODER EXECUTIVO (Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Convênio 
com Associação dos Universitários de Lucas do Rio Verde (AUVERDE) para concessão de 
auxílio financeiro no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e dá outras providências.) 
PROJETO DE LEI N. 79/2017- PODER EXECUTIVO (Altera a Lei n. 2.159/2013 (PPA 
exercício 2014/2017), a Lei n. 2.597/2016 (LDO exercício de 2017) e alterações e abre Crédito 
Suplementar na Lei n. 2.599/2016 (Lei Orçamentária Anual para 2017) e dá outras 
providências.). Inicialmente passou-se a reunião quanto ao Projeto de Lei nº 74/2017 e pela 
assessora jurídica foi aduzido que tem-se a previsão de que os prêmios sejam um celular e uma 
bicicleta, o que dependerá ainda da aprovação da Lei e, posteriormente, da edição de um decreto. 
Pelo Secretário de Finanças foi dito também que os sorteios ocorrerão todos os meses. Em 
relação à arrecadação, quanto ao IPVA, quanto maior o número de veículos cadastrados no 
município, maior o percentual do imposto, retornando ao município, e quanto ao ISS, gerará um 
incentivo para que a população requeira a nota fiscal de serviços, aumentando a arrecadação. 
Ainda, foi entregue uma cópia da minuta do Decreto a ser editado pelo Poder Executivo.  
Posteriormente, compareceu o Secretário de Esporte, Lazer e Cultura, Marcelo Dal Berto, e os 
representantes da Associação Luverdense de Natação, Andréia Luiza Neia Cosslin, Tesoureira, 
Elton Tron Henrique Alves Moreira, Gilson Dotivo Garcia e Jackson Timóteo Lopes, para 
deliberar quanto ao Projeto de Lei nº 75/2017, convocados pelos ofícios nº 51/2017 e 52/2017, o 



que foi realizado em ata anexa, que fica fazendo parte integrante desta. Em relação aos Projetos 
de Lei 71/2017, 74/2017, 75/2017 76/2017, 77/2017, 09/2017 (Poder Legislativo), o relator 
Dirceu Cosma foi favorável à livre tramitação, o que foi anuído pelos vereadores Wagner Godoy 
e Jaime Floriano. Em relação ao Projeto de Lei nº 72/2017, os vereadores aduziram a 
necessidade de correção da redação final do art. 6º, §4º, X, acrescentando a modalidade 91. 
Ainda, os vereadores realizaram uma emenda no art. 20, I, reduzindo o limite de abertura de 
créditos suplementares por transposição, remanejamento ou transferência para 20%. Com tais 
alterações, o relator Dirceu Cosma foi favorável à livre tramitação, o que foi anuído pelos 
vereadores Wagner Godoy e Jaime Floriano. Quanto ao Projeto de Lei nº 79/2017, os vereadores 
aduziram a necessidade do contador que elaborou o Anexo IV, referente ao excesso de 
arrecadação, assinar o respectivo documento, sendo expedido o ofício nº 54/2017. Por fim 
quanto ao Projeto de Lei nº 78/2017, os vereadores aduziram a necessidade de verificar se o 
convênio refere-se ao transporte para Sorriso e Nova Mutum ou apenas Sorriso, já que os 
documentos anexos são divergentes quanto a isto. Pela advogada, Carolina H. Borin Giordano, 
foi aduzido que, em relação ao Projeto de Lei nº 09/2017, do Poder Legislativo, a competência é 
privativa do Poder Executivo, conforme art. 32, II, da LO. Em seguida, foi encerrada a presente 
reunião e lavrada a presente ata que, lida achada conforme vai assinada por todos os presentes. 
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Reunião sobre o PROJETO DE LEI Nº 75, DE 10 DE AGOSTO DE 2017. Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a firmar Convênio com a Associação Luverdense de Natação para 
concessão de auxílio financeiro no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e dá outras 

providências. 
 

Aos vinte e dois de agosto de dois mil e dezessete, às seis horas e trinta minutos, na sala das 
comissões da Câmara Municipal de Lucas do Rio Vede – MT, situada na Av. Pará, Nº 359 E, 
nesta cidade, compareceu o vereador Dirceu Cosma, Wagner Godoy e Jaime Floriano, 
componente da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, nomeado através 
da resolução n. 291/2017, bem como Joisiane Jessica Oliveira Montes Mota, Assessora Jurídica, 
o Secretário de Esporte, Lazer e Cultura, Marcelo Dal Berto, e os representantes da Associação 
Luverdense de Natação, Andréia Luiza Neia Cosslin, Tesoureira, Elton Tron Henrique Alves 
Moreira, Gilson Dotivo Garcia e Jackson Timóteo Lopes. Inicialmente foi questionado em 
relação ao valor a ser repassado para a referida Associação, e o Secretário de Esporte aduziu que 
foi realizada uma emenda na LOA, quando de sua tramitação, na Câmara Municipal, no 
montante de R$80.000,00, e que, posteriormente, em conversa com os representantes da 
Associação verificaram que o valor seria utilizado durante as competições e que é necessário 
passar para a Federação de Natação, uma taxa para queda na água, e que em relação ao número 
de atletas que participam, em média 100/130 atletas, restou estimado um custo de R$30.000,00. 
Pelo Sr. Elton foi dito que já conquistaram medalhas no âmbito estadual e que há 04 atletas 
classificados para campeonatos nacionais. Questionado sobre novos convênios a serem firmados, 
o Secretário de Esporte aduziu que posteriormente o Fundo Municipal de Esporte é que arcará 
com tais custos, já que criado com o referido escopo. Ainda, pelo Sr. Elton foi dito que os 
maiores contribuintes da associação são os pais das crianças participantes e através de ações 
realizadas com a comunidade. A Sra. Andreia afirmou que há uma previsão de aumento do 
projeto da associação, em parceria com a BRF, e que também já atuam junto à APAE, e expôs as 
demais formas de atuação da associação e de arrecadação de valores para a Associação. Pelo Sr. 
Gilson foi dito que o maior parceiro financeiro é o Município, e os pais os maiores parceiros para 
ajudarem a desenvolver os projetos da Associação. Por fim, os representantes da Associação 
aduziram que o valor do convênio é suficiente para atender às competições a serem realizadas 
este ano. Em seguida, foi encerrada a presente reunião e lavrada a presente ata que, lida achada 
conforme vai assinada por todos os presentes. 
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