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Ata da Sessão Ordinária N. 31/2017 da Câmara de Vereadores de Lucas do Rio 

Verde-MT. Aos vinte e cinco 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. 30/2017, 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. Em seguida, o presidente 

solicitou a primeira secretária que fizesse a leitura da Ata da Sessão Extraordinária 

N.11/2017, 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. Em 

seguida, a vereadora Márcia Pelicioli, solicitou inclusão na pauta do Projeto de Lei 

Complementar N. 05/2017 - Poder Legislativo e então o presidente colocou o pedido 

de inclusão em votação, sendo aprovado por unanimidade. Após o presidente solicitou 

que a primeira secretária fizesse a leitura do Projeto de Lei complementar N. 05/2017 

do Poder Legislativo que Altera dispositivo na Lei Complementar N. 103, de 30 de 

setembro de 2011, que dispõe sobre a reformulação do Código de Obras e Edificações 

do Município de Lucas do Rio Verde e dá outras providências. Em seguida o presidente 

informou que o projeto será encaminhado para a Comissão Especial a instituída na 

Ordem do Dia. Em seguida, o presidente com autorização dos vereadores, solicitou a 

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

83/2017- Poder Executivo - Cria a Guarda Municipal e a adapta à Lei Federal n. 

13.022/14 e dá outras providências. Após, o presidente encaminhou o projeto para 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final 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. 89/2017- 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, o presidente encaminhou o projeto 

para 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, com autorização dos vereadores, o presidente 

solicitou a primeira secretária que fizesse a leitura do Projeto de Lei N. 92/2017- 

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 

a leitura do Projeto de Lei N. 15/2017- Poder Legislativo- Institui o Programa 

‘Conhecendo a Câmara Municipal’ e da outras providências. Após, o presidente 

encaminhou o projeto para Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização e para 

Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade. 

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

secretária que fizesse a leitura do Projeto de Lei N. 90/2017- 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. Após, o presidente 

encaminhou o projeto para Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e para 
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Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Em sequência, com autorização dos 

vereadores, o presidente solicitou a primeira secretária que fizesse a leitura do Projeto 

de Lei N. 91/2017-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. Após, presidente encaminhou o projeto para Comissão de 

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

para Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo. Em 

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

que fizesse a leitura do Projeto de Lei N. 93/2017-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, Comissão 

de Finanças, Orçamento e Fiscalização e para 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 do Projeto de Lei N. 

94/2017-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, presidente encaminhou o projeto para Comissão de Legislação, 

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

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

a leitura do Projeto de Lei N. 95/2017- 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, presidente encaminhou o projeto para 

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

Fiscalização e para 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 do Projeto de Lei N.96/2017-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, presidente 

encaminhou o projeto para 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, com autorização dos vereadores, o 

presidente solicitou a primeira secretária que fizesse a leitura do Veto ao Autógrafo de 

Lei N. 68/2017-Poder Executivo- Veta totalmente o Autógrafo de Lei N. 68/2017 que 

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, presidente encaminhou o projeto para Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação Final. Após, o vereador Wagner, solicitou a inclusão na ordem do dia 

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

Em seguida, com autorização dos vereadores, o presidente solicitou a primeira 

secretária que fizesse a leitura do Requerimento de Criação de CPI N. 01/2017- Poder 

Legislativo- Requer a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito, com a finalidade 

de investigar as possíveis irregularidade no Termo de Parceria celebrado pelo 

Município de Lucas do Rio Verde e a Oscip Associação de Gestão e Programas. Após, 
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o presidente encaminhou o requerimento para Comissão de Legislação, Justiça e 

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

primeira secretária que fizesse leitura do Oficio N.641/2017/SME da Secretaria de 

Educação. Após, o presidente solicitou o nome de um representante para compor a 

comissão de estudos, colocando-se disponível a vereadora Márcia Pelicioli, usou da 

Comunicação o vereador Airton Callai informou que esta semana acontecerá a reunião 

com as secretarias de finanças, Assistência Social, Segurança para tratar do orçamento 

LDO e PPA. Em seguida, o presidente atendendo ao regimento interno dessa casa de 

leis, informou que o Balancete do mês de agosto de 2017, encontra-se disponível no 

setor de Contabilidade, qualquer dúvida ou questionamento o contador Sr. Artemio 

Denardin, está a disposição. 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 a 

vereadora Cristiani Dias Lima para fazer o uso da palavra, que o fez. Na sequência, o 

presidente convidou para fazer o uso da palavra o vereador, Dirceu Camilo Cosma 

para fazer 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. Na sequência 

o presidente convidou a vereadora Cristiani Márcia Pelicioli para fazer o uso da 

palavra, que o fez. Após, o presidente Jiloir Augusto Pelicioli passou à presidência ao 

vice-presidente 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. 

30/2017, o presidente colocou a ata em discussão e em única votação, sendo aprovada 

por todos os presentes. Em seguida, o presidente fez deliberação da Ata da Sessão 

Extraordinária N. 11/2017, 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 Projeto de Lei N.87/2017- 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, com os pareceres favoráveis da Comissão 

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

Fiscalização o presidente colocou projeto em discussão e então o vereador Wagner 

Godoy solicitou a deliberação do projeto em primeira e única votação, 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 

reprovado por 7 votos contrários e 1 favorável, votaram contrário ao projeto os 

vereadores: Wagner Godoy, Dirceu Cosma, Fernando Pael, Airton Callai, Jaime 

Floriano, Marcos Paulista e a vereadora Márcia Pelicioli, votou favorável ao projeto a 

vereadora Cristiani Dias. Em seguida, com autorização dos vereadores, o presidente 

solicitou a primeira secretária que fizesse a leitura da Súmula da Moção N. 17/2017- 

autoria plenário- vem a público externar MOÇÃO DE APLAUSOS a MAURO KENJI 

MURAKAMI em razão do primeiro lugar de tiro categoria Open Junior – Edição 2017, 

que ocorreu na França, na cidade de Chateauroux. Após, com parecer favorável da 

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

discussão e então o vereador Airton Calai solicitou a deliberação da moção em primeira 

e única, então o presidente colocou o pedido em votação nominal, sendo aprovado por 

unanimidade. Encerrada a discussão, o presidente colocou a moção e primeira e única 
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votação, sendo aprovada por unanimidade. Na sequência, com autorização dos 

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

do Projeto de Resolução N. 25/2017 –Mesa Diretora- Institui a Comissão Especial de 

Análise ao Projeto de Lei Complementar N.05/2017 de autoria do Poder Legislativo. 

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

especial. Ficando composta pelos vereadores Wagner Godoy, Airton Callai e a 

vereadora Cristiani Dias. 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. Na sequência, 

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

a leitura da Súmula do Veto ao Autógrafo de Lei N. 68/2017 Poder Executivo- Veta 

totalmente o Autógrafo de Lei N. 68/2017 que 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 

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

parecer favorável o presidente colocou o veto em discussão. Encerrada a discussão, o 

presidente colocou o veto em única votação nominal, sendo derrubada do veto por 6 

votos contrários e 2 favoráveis. Votaram favoráveis a derrubada do veto os vereadores: 

Airton Callai, Dirceu Cosma, Wagner Godoy, Jaime Floriano, Fernando Pael e a 

vereadora Márcia Pelicioli, votaram contrários a derrubada do veto a vereadora Cristiani 

Dias e o vereador Marcos Paulista. 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, 25 de setembro de 2017 
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