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Ata da Sessão Ordinária N. 29/2017 da Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde-MT. 

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

da Sessão Ordinária N. 28/2017, 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. 

Em seguida, o presidente solicitou a primeira secretária que fizesse a leitura da Ata da Sessão 

Extraordinária N.10/2017, então o vereador Airton Callai solicitou a dispensa da leitura, 

então o presidente colocou o pedido de dispensa em votação, sendo 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. 12/2017- Poder Legislativo- autoria 

vereador Wagner Godoy- Dispõe sobre a instituição da Campanha Municipal de Prevenção 

ao Suicídio “Setembro Amarelo” e dá outras providências. Após, o presidente encaminhou 

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

Educação, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Em seguida, o 

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

da Súmula do Projeto de Lei N. 85/2017- Poder Executivo -Altera o inciso I, do artigo 3º 

da Lei n. 2.151/2013. Na sequência, o presidente encaminhou o projeto para Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Final e para Comissão de Obras, Serviços Públicos, 

Agroindústria, Comércio e Turismo. Após, o presidente com autorização dos vereadores, 

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

86/2017- Poder Executivo- Dispõe sobre a Cessão de tendas para os fins que específica a 

favor da Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Quase Paróquia da Nossa Senhora 

da Rosa Mística e ao Conselho de Ministros Evangélicos de Lucas do Rio Verde COMEL e 

dá outras providências. Em seguida, o presidente encaminhou o projeto para a Comissão de 

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

Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo. Na sequência, o 

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

somente da Súmula do Projeto de Lei N. 87/2017 Poder Executivo- Abre um crédito 

suplementar no valor de R$ 290.000,00 a fim de empenhar a licitação para contratação de 

pessoa jurídica para prestar os serviços, por postos de trabalho. Após, o presidente 

encaminhou o projeto para 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.88/2017-Poder Executivo- Autoriza o Chefe do Poder Executivo a firmar Termo 

de Cooperação Técnica com a Associação Recreativa e Esportiva da BRF de Lucas do Rio 

Verde-MT-AREA. Após, 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. Na sequência, o 

presidente passou para Comunicação e solicitou a primeira secretária que fizesse leitura do 

Oficio n° 595/2017/SME, da secretaria Municipal de Educação, a qual solicita um 

representante para composição da Comissão de Estudo e implantação do Plano municipal da 

1° Infância. Após, o presidente solicitou a indicação do nome e então colocou-se à disposição 

a vereadora Cristiani Dias. Após, o presidente solicitou a primeira secretária que fizesse 
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leitura do Convite da Diretoria do foro da Comarca de Lucas do rio Verde-MT. Em seguida, 

fez uso da Comunicação o vereador Airton Callai para apresentar os horários das reuniões da 

Comissão com as secretárias, para tratar assuntos referentes aos orçamentos LDO e PPA. 

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 rapidamente, sentada com 

autorização do presidente e dispensou. Na sequência, o presidente convidou para fazer o uso 

da palavra 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. Na sequência, o presidente convidou o 

vereador Fernando Pael 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. 28/2017, o presidente colocou a ata em discussão e em única votação, sendo 

aprovada por todos os presentes. Após, o presidente passou deliberação da Ata da Sessão 

extraordinária N.10/2017, o presidente colocou Ata Extraordinária em discussão e única 

votação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, o Presidente, com autorização dos 

vereadores, solicitou a primeira secretária que fizesse a leitura da súmula do Requerimento 

N.16/2017- autoria vereadora Cristiani Dias-- REQUEIRO, a análise para a concessão da 

Moção N. 016/2016 de Aplausos, na pessoa da Senhora Andressa Frizzo e sua equipe, ao 

Instituto de Previdência Social do Município de Lucas do Rio Verde PREVILUCAS. Em 

seguida, o presidente colocou o requerimento em discussão, encerrada a discussão o 

presidente colocou o requerimento em única votação, sendo aprovado por unanimidade. 

Após, com a aprovação do requerimento houve necessidade de instituir comissão especial 

para a análise da moção, por projeto de resolução, então, o presidente, com autorização dos 

vereadores, solicitou a primeira secretária que fizesse a leitura do Projeto de Resolução N. 

22/2017. Após, o presidente solicitou a indicação de três vereadores para compor a Comissão 

especial. Ficando composta pelos vereadores Wagner Godoy, Dirceu Cosma e vereador Jaime 

Floriano. Na sequência, o presidente solicitou parecer verbal da Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação Final, a qual foi favorável. Após, o presidente, colocou o projeto em 

discussão e em votação, sendo aprovado por 7 votos favoráveis e um contrário do vereador 

Jaime Eduardo Borges Floriano. Em seguida, com autorização dos vereadores, o presidente 

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

Lei Complementar N. 03/2017 - Poder Executivo- 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. 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. 10/2017 

Poder Legislativo- autoria vereador Jiloir Augusto Pelicioli Declara de utilidade pública a 

Associação de Moradores do Bairro Bandeirantes. Após, 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 
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Sustentabilidade, o presidente colocou projeto em discussão. Então, o vereador Jiloir Augusto 

Pelicioli solicitou a deliberação do projeto em primeira e única votação e então 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, com autorização dos vereadores, o presidente solicitou a 

primeira secretária que fizesse a leitura da Súmula do Projeto de Lei N. 82/2017 Poder 

Executivo. Abrir um crédito suplementar no valor de R$ 497.419,00, a fim de adquirir 

alimentos para uso na Merenda Escolar. 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, a vereadora Cristiani Dias 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 da Moção N.15/2017- Poder Legislativo- autoria vereador Jaime Floriano- Moção 

de Aplausos a Srta. Anita Adiers Callai. Em seguida, com parecer favorável da Comissão 

Especial instituída pela Resolução N. 312/2017, o presidente colocou a moção em discussão. 

Após, o vereador Wagner Godoy solicitou a deliberação da moção em primeira e única 

votação e então o presidente colocou o pedido em votação, sendo aprovado por unanimidade. 

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

sendo aprovada 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, 11 de setembro de 2017. 
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