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Ata da Sessão Ordinária N. 30/2017 da Câmara de Vereadores de Lucas do Rio 

Verde-MT. Aos dezoito 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 a vereadora Cristiani 

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

Ata da Sessão Ordinária N. 29/2017, então o vereador Airton Callai solicitou a 

dispensa da leitura, o presidente colocou o pedido de dispensa em votação o qual foi 

aprovado por unanimidade. Na sequência, o vereador Airton Callai, solicitou inclusão 

na pauta do Projeto de Lei N. 13/2017 e 14/2017- Poder Legislativo e então o 

presidente colocou o pedido de inclusão em votação, 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. 13/2017- Poder 

Legislativo - Acresce dispositivo na Lei n. 2666, de 11 de julho de 2017, que autoriza o 

Chefe do Poder Executivo Municipal a receber em doação a título gratuito e a 

desafetar da classe dos bens dominiais e afetar para a classe dos bens de uso comum 

do povo os imóveis que menciona, e dá outras providências. Após, o presidente 

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

de Finanças, Orçamento e Fiscalização e Comissão de Obras, Serviços Públicos, 

Agroindústria, Comércio e Turismo. Em seguida, com autorização dos vereadores, o 

presidente solicitou a primeira secretária que fizesse a Leitura da Súmula do Projeto de 

Lei N. 14/2017- Poder Legislativo Acresce Dispositivo na Lei n. 1691, de 18 de 

Fevereiro de 2009, que Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a implantar 

obras de infra-estrutura nos eixos (vias norte-sul e leste-oeste) estruturais projetados e 

aprovadas no plano diretor e a arcar com as suas despesas e dá outras providências. 

Em seguida, o presidente encaminhou o projeto para Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação Final. Na sequência, o presidente passou para Comunicação e solicitou a 

primeira secretária que fizesse leitura do Convite da Secretaria de Assistência Social e 

do Clube de Idoso “Alegria de Viver” para o evento que acontecerá no dia 21 de 

setembro de 2017 às 15 Horas no clube do Idoso, usou da Comunicação o vereador 

Airton Callai informou que esta semana acontecerá a reunião com as secretarias da 

Saúde, Assistência Social, Segurança para tratar do orçamento LDO e PPA. Após, o 

presidente passou para o Grande Expediente, convidando para fazer o uso da palavra o 

vereador Marcos Barbosa, que o fez. Na sequência, o presidente convidou para fazer o 

uso da palavra o vereador Wagner Cavalcante Godoy, 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 Dirceu Camilo Cosma para fazer o uso da 

palavra, que o fez. Na sequência o presidente convidou o vereador Fernando Pael para 

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

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

Pelicioli passou à presidência ao vice presidente e para fazer uso da palavra na tribuna. 

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

Ata da Sessão Ordinária N. 29/2017, 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. 81/2017 de autoria do vereador Airton Callai – 

Indica ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a necessidade de verificar a frente casas e dos 

comércios do município a necessidade e viabilidade do plantio de árvores.Indicação N. 

82/2017 autoria do vereador Airton Callai Indica ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a 

necessidade de verificar junto a secretaria de educação a possibilidade de ajustes no 
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horário de chegada e saída dos funcionários das creches para adequar a saída das 

crianças.Indicação N. 83/2017 autoria Vereador Wagner Godoy Indica ao Exmo. Sr. 

Prefeito Municipal a necessidade de um convênio, entre o Poder Executivo e a Polícia 

Civil para a contratação, a cessão de servidor público ou de estagiários para atuarem 

em algumas funções internas no quadro da Polícia Civil. Então o Vereador Airton 

Callai solicitou que se fizesse a discussão das indicações. 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. 17/2017- autoria Plenário- Requeremos, a 

concessão da Moção N. 17/2017, em anexo, de Aplausos a MAURO KENJI 

MURAKAMI em razão do primeiro lugar em tiro categoria Open Junior. 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. 24/2017 de autoria da Mesa Diretora que Institui a Comissão Especial 

para a Análise da Moção N. 17/2017, de aplausos, de autoria Plenário. Após, o 

presidente solicitou a indicação de três vereadores para compor a Comissão especial. 

Ficando composta pelos vereadores Wagner Godoy, Jaime Floriano e Airton Callai. 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 dos presentes. Em seguida, com autorização 

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

Súmula do Projeto de Resolução N. 23/2017- Mesa Diretora -Altera dispositivos da 

Resolução N. 291 de 03 de fevereiro de 2017, que Institui as Comissões Permanentes 

da Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde – MT para Sessão Legislativa do ano 

de 2017. Após, o presidente solicitou parecer verbal da Comissão de Legislação Justiça 

e Redação Final. Com parecer verbal favorável, o presidente colocou o projeto em 

discussão. Encerrada a discussão, o presidente colocou o projeto em única votação 

nominal, sendo aprovado por todos os presentes. Na sequência, com autorização dos 

vereadores, o presidente solicitou a primeira secretária que fizesse a leitura da Súmula 

do Projeto de Lei N. 11/2017 Poder Legislativo- autoria Vereador Jiloir Augusto 

Pelicioli que Altera a denominação de via pública urbana localizada no Bairro 

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

Final, o presidente colocou o projeto em discussão e então o vereador Dirceu Camilo 

Cosma solicitou vistas ao projeto. Em seguida, o presidente colocou o pedido de vistas 

em votação, sendo aprovado pelos presentes. Na sequência, com autorização dos 

vereadores, o presidente solicitou a primeira secretária que fizesse a 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, com parecer favorável da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Educação, Saúde, Assistência 

Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade, o presidente colocou o projeto em discussão. 

Em seguida, o vereador Jiloir Pelicioli 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 dos presentes. Na sequência, o 

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

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 e dá outras providências. Em seguida, com parecer 
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favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Obras, 

Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo, o presidente colocou o projeto 

em discussão. Em seguida, o vereador Fernando Pael solicitou deliberação do projeto 

em primeira e única votação e então o presidente colocou o pedido em votação, sendo 

aprovado por todos. Encerrada a discussão, o presidente colocou o projeto em primeira 

e única votação nominal, sendo aprovada por unanimidade dos presentes Em seguida, 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 e dá outras 

providências. Em seguida, com os 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 colocou o projeto em discussão. Então o vereador Airton Callai, 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 dos presentes. 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, 18 de setembro de 2017 
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