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Ata da Sessão Ordinária N. 26/2017 da Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde-

MT. Aos vinte um 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. Na sequência o presidente solicitou a primeira secretária que fizesse a leitura da 

Ata da Sessão Ordinária N. 25/2017, 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 do Convite da Previlucas-Instituto Municipal de Previdência 

Social dos Servidores. Em seguida, o presidente com autorização dos vereadores, solicitou 

a primeira secretária que fizesse leitura da Súmula do 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. Após, 

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

e para Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Na sequência, o presidente com 

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

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. Após, o presidente encaminhou o projeto para Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação Final e para Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Em 

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

fizesse leitura da Súmula do 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. Após, o presidente encaminhou o projeto para 

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

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

primeira secretária que fizesse leitura da Súmula do 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. Em seguida, o 

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

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

Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Na sequência, com 

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

da Súmula do 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. Em seguida, o presidente encaminhou o projeto para Comissão de 

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

Fiscalização. Em seguida, com autorização dos vereadores, o presidente solicitou a primeira 
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secretária que fizesse a Leitura da Súmula do Projeto de Lei N. 57/2017- Poder Executivo- 

Cria a Verba de Natureza Indenizatória no âmbito do Poder Executivo Municipal e dá 

outras providências. Após, com o parecer contrário da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação Final, o presidente determinou o arquivamento do projeto de Lei N. 57/2017. 

Comunicação: O presidente usou da comunicação para informar aos vereadores e demais 

interessados que o Balancete do Mês de Julho de 2017 encontra-se disponível no setor de 

Contabilidade.  Após, o presidente passou para o Grande Expediente, convidando para 

fazer o uso da palavra a vereadora Cristiani Dias de Oliveira Lima, 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 o vereador Fernando Pael 

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

Jaime Eduardo Borges Floriano para fazer uso da palavra, que o fez. Na sequência, o 

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

Na sequência o presidente convidou o vereador Marcos Manoel Barbosa para fazer o uso 

da palavra, que o fez. Na sequência, o presidente convidou o vereador Wagner Cavalcante 

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

Airton Callai para fazer uso da palavra, que o fez. Após, o presidente Jiloir Augusto 

Pelicioli passou à cadeira ao vice-presidente e fez uso da tribuna. Em seguida, o Presidente, 

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

súmula da Indicação: Indicação N.78/2017- autoria vereador Wagner Godoy- Indica ao 

Exmo Sr. Prefeito Municipal a necessidade de implantação de espaços destinados a 

distribuição de medicamentos nos bairros estratégicos, tornando-se farmacia de apoio. 

Após o presidente informou que considerada aprovada a indicação esta será encaminhada 

para o Sr. Prefeito Municipal. Em seguida, o presidente passou para a Ordem do Dia, 

iniciando pela deliberação da Ata da Sessão Ordinária N.25/2017, 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 da súmula do Requerimento N. 14/2017 -autoria Plenário- Requer a análise da 

Moção N. 14/2017, de Aplausos a Sr. TIAGO SÁ CARNEIRO, pelo lançamento do seu 

livro LUCAS EM ALTA. Após, o presidente solicitou a indicação de três vereadores para 

compor a Comissão especial. Ficando composta pelos vereadores: Wagner Cavalcante 

Godoy, Airton Callai e pelo vereador Marcos Paulista. Em seguida, o presidente solicitou 

parecer verbal da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Com parecer verbal 

favorável, o presidente colocou o requerimento em discussão. Encerrada a discussão, 

presidente colocou o requerimento em única 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. 56/2017 Poder 

Executivo- Estabelece nova estrutura administrativa organizacional do SAAE- Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto do Município de Lucas do Rio Verde-MT e dá outras 

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

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

Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade, o presidente colocou o 

projeto em discussão. Em seguida, o vereador Wagner Godoy 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 
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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. 67/2017- 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 seguida, com pareceres favoráveis da Comissão de 

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

Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo, o presidente 

colocou Projeto em discussão e, então a vereadora Cristiani Dias, solicitou a deliberação do 

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

discussão, o presidente colocou o projeto em primeira e única votação nominal sendo 

aprovado por unanimidade. Na sequência, o presidente com autorização dos vereadores, 

solicitou a primeira secretária que fizesse a leitura somente da Súmula do Projeto de Lei N. 

73/2017-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 os pareceres favoráveis da Comissão de Legislação, Justiça e Redação 

Final, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, 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 em primeira e única votação nominal sendo aprovado por unanimidade. 

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

que fizesse a leitura somente da Súmula da Moção Pesar N.13/2017- autoria Plenário- 

Pesar à Família Santos - de autoria do Plenário (Externando Pesar pelo falecimento do 

Senhor Jorge Soares dos Santos. Após, o presidente colocou a Moção em discussão, 

encerrada a discussão o presidente colocou a Moção em única votação, sendo aprovada por 

unanimidade.   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 

Daiane Portela, chefe de protocolos e arquivos em substituição a 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, 21 de agosto de 2017. 
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     Vereador                                            Vereador                                      Vereador 

 

 

Daiane Portela 

Chefe de Protocolos e Arquivos 

(em substituição) 

 


