
 

Ata nº 35/2017 da Reunião da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final 
 
Aos dezessete de outubro de dois mil e dezessete, às seis horas, na sala das comissões da Câmara 
Municipal de Lucas do Rio Vede – MT, situada na Av. Pará, Nº 359 E, nesta cidade, compareceu o 
vereador Wagner Godoy e Jaime Floriano, constatando-se a ausência do vereador Dirceu Cosma, 
componentes da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, nomeados através da 
resolução n. 291/2017. Os projetos em pauta para análise são os seguintes:  REQUERIMENTO Nº 
01/2017 – Requer a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito, com a finalidade de investigar as 
possíveis irregularidades no Termo de Parceria celebrado pelo município de Lucas do Rio Verde e a 
OSCIP Associação de Gestão e Programas. PROJETO DE LEI N. 98, DE 27 DE SETEMBRO DE 
2017. Autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  a  ceder  o  uso  a título  gratuito  de  equipamentos  
agrícolas,  à  Associação Luverdense  das  Trabalhadoras  e  Trabalhadores  na Agricultura Familiar-
ALTTAF, e dá outras providências. PROJETO DE LEI N. 101, DE 02 DE OUTUBRO DE 2017. 
Dispõe sobre a criação do Programa “Empresa Amiga da Segurança” e dá outras providências. 
PROJETO DE LEI Nº 16, DE 09 DE OUTUBRO DE 2017. 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 relação ao Requerimento nº 01/2017, o Presidente, Wagner Godoy, avocou o referido 
expediente para a prolação de parecer, tendo em vista que escoou o prazo para o relator prolatá-lo, nos 
termos do art. 49, VII, do RI. O presidente, Wagner Godoy, apresentou então o parecer contrário à livre 
tramitação do Requerimento nº 01/2017 – Criação da CPI, o que foi anuído pelo membro Jaime Floriano. 
Posteriormente constatou-se a presença do Secretário Municipal de Segurança e Trânsito, Alexandre 
William de Andrade, que prestou esclarecimentos quanto ao Projeto de Lei nº 101/2017, que tem a 
finalidade de reconhecer as empresas que prestam auxilio para a segurança pública do município, através 
de doações em dinheiro, concessão de estagiários, convênios com empresas, dentre outros. Compareceu 
também o Secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Márcio Albieri, bem como da Assessora Jurídica, 
Joisiane Jessica Oliveira Pontes Mota, Silvia Fabiane Krause, Médica Veterinária, para prestarem 
esclarecimentos quanto ao Projeto de Lei nº 98/2017, e foi questionado pelo presidente Wagner Godoy, 
sobre o prazo determinado para a cessão do bem, sendo que a comunidade necessita para um período 
maior, e pelo Secretário foi dito que isto não é empecilho para a cessão do bem, não impedindo que seja 
prorrogado o prazo para a cessão do bem. Foi acordado entre os presentes pela alteração do termo de 
cessão para o prazo de 36 meses. Pelos vereadores Jaime Floriano e Wagner Godoy foi proferido parecer 
favorável à livre tramitação do Projeto de Lei nº 16/2017 (Poder Legislativo), Projeto de Lei 101/2017 e 
Projeto de Lei 98/2017 e emenda modificativa nº 01/2017. Em seguida, foi encerrada a presente reunião e 
lavrada a presente ata que, lida achada conforme vai assinada por todos os presentes. 
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