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Ata da Sessão Ordinária N. 24/2017 da Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde-

MT. Aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às dezessete 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. Não estava presente o vereador Fernando Pael e o vereador Jaime Floriano Borges. 

Na sequência o presidente solicitou a primeira secretária que fizesse a leitura da Ata da 

Sessão Ordinária N. 23/2017, então o vereador Airton Callai solicitou a dispensa da leitura, 

então o presidente colocou o pedido de dispensa em votação e foi aprovado por 

unanimidade. O presidente informou que a ata será deliberada na Ordem do Dia desta 

sessão. Na sequência, o presidente com autorização dos vereadores, solicitou a primeira 

secretária que fizesse leitura da Súmula do Projeto de Lei Complementar N. 04/2017- 

Poder Legislativo-autoria vereador Dirceu Cosma. Que Acrescenta dispositivo na Lei 

Complementar N. 46, de 28 de dezembro de 2006, que dispõe sobre o sistema, princípio e 

normas tributárias no município de Lucas do Rio Verde – MT, e dá outras providências 

Após, o presidente encaminhou o projeto para a Comissão Especial a ser instituída na Ordem 

do dia por Projeto de Resolução. Em seguida, com autorização dos vereadores, o presidente 

solicitou a primeira secretária que fizesse leitura do oficio do Vereador Fernando Pael 

justificando sua ausência. Após, o presidente solicitou a primeira secretária a leitura do 

Oficio do Edital de Convocação para Eleição do Bairro Jaime Seiti Fujii. Em seguida, o 

presidente solicitou a primeira secretária que fizesse a Leitura do edital de Convocação da 

Associação de Aposentados e Pensionista e idosos de Lucas do Rio Verde-Mato Grosso. 

Após, o presidente solicitou a primeira secretária que fizesse leitura do Convite de 

inauguração da FS Bioenergia, que terá participação do Presidente da República Michel 

Temer. Na sequência, o presidente justificou a ausência do vereador Jaime Floriano Borges 

e Comunicou que o Vereador Wagner Godoy atrasaria uns 15 minutos.  Em seguida, o 

vereador Airton Callai solicitou a inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei N. 66/2017. 

Após, o presidente colocou o pedido de inclusão em votação, sendo aprovado por 

unanimidade. Não houve Comunicação. Após, o presidente passou para o Grande 

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

dispensou. Na sequência o presidente convidou a vereadora Cristiani Dias de Oliveira 

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

Dirceu Camilo Cosma para fazer o uso da palavra, que dispensou. Na sequência, o 

presidente convidou a vereadora Márcia Pelicioli para fazer uso da palavra, que a fez 

rapidamente, sentada, com autorização do presidente. Na sequência o presidente convidou 

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

presidente Jiloir Augusto Pelicioli passou à cadeira a primeira secretária e fez uso da 

tribuna. Em seguida, o presidente passou para a Ordem do Dia, iniciando pela deliberação 

da Ata da Sessão Ordinária N.23/2017, o presidente colocou a ata em discussão e em única 

votação, sendo aprovada por todos os presentes. Em seguida, o Presidente, com autorização 

dos vereadores, solicitou a primeira secretária que fizesse a leitura das súmulas das 

Indicações: Indicação N. 72/2017 de autoria do vereador Marcos Paulista – que Indica ao 

Exmo. Sr. Prefeito Municipal a necessidade de construir quebra-molas na Avenida Brasil 
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em frente à Igreja Quadrangular no Bairro Rio Verde. Indicação N. 73/2017 de autoria do 

vereador Marcos Paulista- que Indica ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a necessidade de 

construir quebra-molas na Avenida Tessele Junior e na Rua Topázio em frente ao Correio 

no Bairro Tessele Júnior. Indicação N. 74/2017 de autoria da vereadora Márcia Pelicioli 

que Indica ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a necessidade de conserto e manutenção do 

calçamento ao redor do Lago Ernani José Machado. Indicação N. 75/2017 de autoria da 

vereadora Cristiani Dias que Indica ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a necessidade de, 

através da secretaria competente, a instalação de lombadas elevadas em diversos pontos 

da cidade. Indicação N. 76/2017 autoria da vereadora Cristiani Dias que Indica ao Exmo. 

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

estacionamento da Escola Municipal Vinícius de Moraes. Indicação N. 77/2017 autoria 

vereadora Cristiani Dias que Indica ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a necessidade de, 

através da secretaria competente e, em base a Lei Complementar n. 162/2016, a 

implantação de uma linha de transporte coletivo no Distrito de Groslândia. Em seguida, 

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

leitura da Súmula do Projeto de Resolução N. 20/2017 – Autoria Mesa Diretora- Institui 

Comissão Especial para a análise do Projeto de Lei Complementar N. 04/2017, Poder 

Legislativo. Após, o presidente solicitou a indicação de três vereadores para compor a 

Comissão especial. Ficando composta pelos vereadores: Airton Callai, Márcia Pelicioli e 

Cristiani Dias. Em seguida, o presidente solicitou parecer verbal da Comissão de Legislação 

Justiça e Redação Final. Como não estava presentes todos os vereadores que fazem parte da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o presidente colocou em votação a 

dispensa do parecer verbal, sendo aprovada por todos os presentes. Com a dispensa do 

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

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

unanimidade. Na sequência, com autorização dos vereadores, o presidente solicitou a 

primeira secretária que fizesse a leitura da Súmula do Projeto de Lei N. 08/2017 Poder 

Legislativo- autoria Vereador Marcos Paulista- Declara de utilidade pública a Associação 

Beneficente Evangélica de Lucas do Rio Verde – ABEL. Em seguida, com parecer favorável 

da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, 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. Encerrada a discussão, o 

presidente colocou o projeto em primeira votação nominal, sendo aprovado por 

unanimidade. Na sequência, com autorização dos vereadores, o presidente solicitou a 

primeira secretária que fizesse a leitura da Súmula do Projeto de Lei N. 68/2017 Poder 

Executivo. Cria o Fundo Municipal de Esportes, 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), abre 

Crédito Especial na Lei n. 2.599/2016 (Lei Orçamentária Anual para 2017) e dá outras 

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

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. Em seguida, a vereadora Cristiani Dias solicitou a deliberação do projeto em 
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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, sendo aprovado por unanimidade. Após, o presidente com autorização dos 

vereadores, solicitou a primeira secretária que fizesse a leitura somente da Súmula do 

Projeto de Lei N. 66/2017- Poder Executivo Autoriza o Chefe do Poder Executivo 

Municipal a desafetar, afetar, e a doar imóveis que menciona e dá outras providências.  Em 

seguida, com pareceres favoráveis da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, 

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

Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade, o presidente solicitou a primeira 

secretária que fizesse a leitura da Emenda Modificativa N. 01/2017 -  de autoria do 

Vereador Airton Callai que Altera a redação do §1º, do Art. 3º, e do art. 4º, do Projeto de 

Lei nº 66, de 05 de julho de 2017. Com os pareceres favoráveis 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 a emenda em discussão e então o vereador Jiloir Pelicioli apresentou a Subemenda 

Verbal a emenda N. 01/2017,  para que o artigo 4º do projeto de lei vigore com a seguinte 

redação: “Art. 4º Com a doação do imóvel descrito no artigo 3°, revoga-se a doação dos 

imóveis denominados lote 02, da Quadra 139-B, conforme Lei n°.2.153 de 11 de setembro 

de 2013, com o retorno destes imóveis ao patrimônio do Município de Lucas do Rio Verde, 

no prazo máximo de 6 (seis) meses.” Em seguida o presidente solicitou os pareceres verbais 

das Comissões pertinentes, os quais forram favoráveis. Após a Subemenda foi colocada em 

única votação e aprovada por unanimidade. Após o presidente colocou a emenda em única 

votação nominal, que foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o presidente colocou o 

Projeto em discussão e, então o vereador Airton Callai, solicitou a deliberação do projeto 

em primeira e única votação, o qual foi aprovado por unanimidade. Encerrada a discussão, 

o presidente colocou o projeto com a Emenda e a Subemenda aprovadas em primeira e única 

votação nominal sendo aprovado por unanimidade.  Após, o presidente convidou para fazer 

uso da Tribuna no expediente nobre o Sr. Manoel Delgado Júnior, Pastor da Igreja 

Presbiteriana do Brasil e Presidente da ABEL. 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, 08 de agosto de 2017. 

 

 

 

Jiloir Augusto Pelicioli            Wagner Cavalcante Godoy              Márcia Pelicioli                    
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      Marcos Manoel Barbosa                    Airton Callai                              Fernando Pael  

        Segundo Secretário                            Vereador                                        Vereador           

 

 

 

 Dirceu Cosma                        Jaime Eduardo Floriano                           Cristiane Dias     

     Vereador                                            Vereador                                      Vereador 

 

Ana Paula Rychescki Portela 

Secretária da Câmara 


