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Ata da Sessão Ordinária N. 28/2017 da Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde-

MT. Aos quatro dias do mês de setembro 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. Não estava presente o vereador Mario Fernando Pael. Na 

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

Sessão Ordinária N. 27/2017, então o vereador Wagner Godoy solicitou a dispensa da 

leitura, o presidente colocou o pedido de dispensa em votação o qual 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 N. 11/2017- Poder 

Legislativo- autoria vereador Jiloir Pelicioli que Altera a denominação de via pública 

urbana localizada no Bairro Industrial.  Após, o presidente encaminhou o projeto para a 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Em seguida, o presidente com 

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

do Substitutivo ao 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.  Na sequência, o presidente encaminhou 

o projeto para Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças, 

Orçamento e Fiscalização e para Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social, Meio 

Ambiente e Sustentabilidade. Em seguida, o presidente Jiloir Pelicioli, solicitou a inclusão 

do substitutivo na ordem do dia, e então o presidente colocou o pedido em votação, 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. 

82/2017- 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 

providência. Em seguida, o presidente encaminhou o projeto para a Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Na 

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

que fizesse a leitura somente da Súmula do Projeto de Lei N. 84/2017 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 Especial 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, Comissão de Finanças, 

Orçamento e Fiscalização. Na sequência, o vereador Dirceu Cosma, solicitou inclusão na 

pauta e na ordem do dia do Projeto de Lei N. 61/2017-Poder Executivo e então o 

presidente colocou o pedido de inclusão em votação, sendo aprovado por unanimidade. Na 

sequência, o presidente passou para Comunicação e solicitou a primeira secretária que 

fizesse leitura do Oficio Circular n° 013/2017/Gab/Sec, justificando ausência do vereador 

Fernando Pael que estava na cidade de Sorriso-MT participando do lançamento oficial do 
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pólo regional da MT Escola de Teatro como conselheiro Estado de Cultura. Após, o 

presidente solicitou a primeira secretária que fizesse leitura do Oficio do Conselho 

Municipal de Cultura. Após, o presidente solicitou a indicação de dois nomes para o cargo 

de suplentes e então a vereadora Cristiani Dias e a vereadora Márcia se prontificaram a 

fazer parte. Em seguida, o presidente solicitou a primeira secretária que fizesse a leitura do 

Oficio N.566/2017/SME do conselho municipal da juventude. Em seguida, o presidente 

solicitou a indicação de dois nomes para compor o conselho e então a vereadora Cristiane 

Dias ficou como titular, e a vereadora Márcia Pelicioli como suplente. Em seguida, fez uso 

da Comunicação o vereador Wagner Godoy para falar sobre Hábitos Simples para 

Economizar Água, Ato Cívico SAAE. Após, usou da Comunicação o vereador Airton 

Callai para convidar a população para participarem Baile no CTG com o Grupo Gaitaço 

que acontecerá no dia 08 de setembro de 2017. Em seguida, solicitou prorrogação do 

prazo por mais 30 dias para análise da LDO e o PPA, solicitou também que os vereadores 

apresentem as suas emendas a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização até o dia 

15 de setembro. Após, o presidente passou para o Grande Expediente, convidando para 

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

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

Na sequência, o presidente convidou para fazer o uso da palavra o vereador Airton Callai, 

que o fez. 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 o uso da palavra, que o fez. Na sequência o presidente 

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

presidente convidou a vereadora Cristiani Dias para fazer o uso da palavra, que o fez. Na 

sequência, o presidente convidou o vereador Dirceu Camilo Cosma 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 passou para a Ordem do Dia, 

iniciando pela deliberação da Ata da Sessão Ordinária N. 27/2017, 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. 79/2017 de autoria do vereador 

Jaime Floriano – que Indica ao Exmo. Sr.Prefeito Municipal a necessidade de colocar a 

Guarda Municipal na rua orientando o trânsito; Indicação N. 80/2017 autoria da 

vereadora Márcia Pelicioli que Indica ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a necessidade de 

manutenção dos postes de iluminação pública na Avenida Ângelo Antônio Dall Alba. 

Consideradas aprovadas as indicações, estas serão encaminhadas para o Sr. Prefeito 

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

secretária que fizesse a leitura da súmula do Requerimento N.15/2017- autor vereador 

Jaime Floriano- que REQUEIRO, a análise para a concessão da Moção N. 15/2017, em 

anexo, de Aplausos à Srta. ANITA ADIERS CALLAI, pelas conquistas junto a CBTG - 

Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha, por ocasião do 14 º FENART – Festival 

Nacional de Arte e Tradição Gaúcha, 18º Rodeio Crioulo Nacional da Campeões e 8º 

Jogos Tradicionalistas, que se realizou na cidade de Querência – MT, nos dias 19 a 23 de 
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julho de 2017. Após, com a aprovação do Requerimento houve a necessidade de instituir 

Comissão Especial para análise da Moção, por projeto de Resolução. Desta forma, com 

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

leitura do Projeto de Resolução N. 21/2017 de autoria da Mesa Diretora que Institui a 

Comissão Especial para a Análise da Moção N. 15/2017, de aplausos, de autoria do 

Vereador Jaime Floriano. Após, o presidente solicitou a indicação de três vereadores para 

compor a Comissão especial. Ficando composta pelos vereadores Wagner Godoy, 

Cristiani Dias e a vereadora Márcia Pelicioli. Em sequência, o presidente solicitou parecer 

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

presidente colocou o projeto em discussão, encerrada a discussão, o presidente colocou o 

projeto em única votação nominal, sendo 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 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. Estando o projeto 

aprovado em primeira votação nominal, o presidente colocou o projeto em segunda 

discussão. Encerrada a discussão, o presidente colocou o projeto em segunda 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. 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, estando o projeto aprovado em primeira votação, o presidente 

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

projeto em segunda 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. 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. Após, com parecer favorável da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, o 

presidente colocou o projeto em discussão. Em seguida, o vereador Wagner Godoy 

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, sendo aprovado por 

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

primeira secretária que fizesse a leitura da súmula do Substitutivo ao Projeto de Lei 

Complementar N. 03/2017-Poder Executivo- que Altera os anexos IV e IX da Lei 

Complementar n. 40 de 14 de dezembro de 2005, que trata do Plano de Cargos Carreira e 

Salários –PCCS dos servidores Municipais e dá outras providências. Em seguida, com 

parecer favorável da Comissão Especial, o presidente colocou o projeto em discussão. 
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Encerrada a discussão, o presidente colocou o substitutivo em primeira votação nominal, 

sendo aprovada por unanimidade. Após, o presidente com autorização dos vereadores, 

solicitou a primeira secretária que fizesse a leitura somente da Súmula do Substitutivo ao 

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 solicitou parecer verbal 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. 

Com os pareceres verbais favoráveis, o presidente colocou o substitutivo ao projeto em 

discussão. Então o vereador Jiloir Pelicioli, 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 substitutivo ao projeto em 

primeira e única votação nominal, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o 

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

leitura somente da Súmula do Projeto de Lei N. 61/2017- Poder Executivo Autoriza o 

Chefe do Poder Executivo Municipal a doar imóvel urbano a Secretaria de Estado de 

Educação Esporte e Lazer-SEDUC – Governo do Estado de Mato Grosso, e dá outras 

providências. Em seguida, o presidente solicitou parecer verbal 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. Com os 

pareceres verbais favoráveis, o presidente colocou o projeto em discussão. Então o 

vereador Jaime Floriano, 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 primeira e única votação 

nominal, sendo 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, 04 de setembro de 2017. 
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