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Ata da Sessão Ordinária N. 33/2017 da Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde-MT. 

Aos nove dias do mês de outubro 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 estavam presentes a vereadora Cristiani Dias e a vereadora Márcia Pelicioli. Na 

sequência o presidente solicitou ao segundo secretário que fizesse a leitura da Ata da Sessão 

Ordinária N. 32/2017, 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 com autorização dos vereadores, solicitou ao segundo secretário que 

fizesse a leitura somente da Súmula do Projeto de Lei N. 100/2017- Poder Executivo -Estima 

a Receita e fixa a Despesa do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, para o 

Exercício Financeiro de 2018, e dá outras providências. Após, o 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 ao segundo 

secretário que fizesse a Leitura da Súmula do Substitutivo ao 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. 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, 

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

presidente solicitou ao segundo secretário que fizesse a Leitura da Súmula do Projeto de Lei 

N. 97/2017-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 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 e para Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agroindústrias, 

Comércio e Turismo. Em seguida, com autorização dos vereadores, o presidente solicitou ao 

segundo secretário que fizesse a Leitura da Súmula do Projeto de Lei N. 98/2017- Poder 

Executivo- 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. Que está com pedido de tramitação em regime de urgência 

especial. 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, Agroindústrias, Comércio e Turismo. Em seguida, com autorização 

dos vereadores, o presidente solicitou ao segundo secretário que fizesse a Leitura da Súmula 

do Projeto de Lei N. 99/2017- Poder Executivo- Autoriza o Poder Executivo a ceder o uso a 

título não oneroso de imóvel urbano e imóvel rural de propriedade deste Município à Fundação de 

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Rio Verde, “Fundação Rio Verde”, 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, Agroindústrias, Comércio e Turismo. Em seguida, com autorização 

dos vereadores, o presidente solicitou ao segundo secretário que fizesse a Leitura da Súmula 

do Projeto de Lei N. 101/2017- Poder Executivo- Dispõe sobre a criação do Programa 

“Empresa Amiga da Segurança” e dá outras providências. Em seguida, o presidente encaminhou 

o projeto para Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Após, o vereador Dirceu 

Cosma solicitou a inclusão do Substitutivo ao Projeto de Lei N. 96/2017 de autoria do Poder 

Executivo, na ordem do dia e então o presidente colocou o pedido em votação, sendo 

aprovado por unanimidade dos presentes Na sequência, o presidente passou para 

Comunicação e solicitou ao segundo secretário que fizesse leitura do Oficio N. 010/2017 da 

Escola Caminho para o Futuro e o Oficio N. 01/2017 do vereador Fernando Pael o qual 
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solicita o afastamento dos Conselhos de Assistência Social, Criança e Adolescente e do 

Conselho de Habitação. Após, o presidente solicitou a indicação de um represente para 

compor o Conselho de Habitação, ficando o vereador Airton Callai. Em seguida, o presidente 

solicitou a indicação de um representante para compor o Conselho dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, colocando-se a disposição o vereador Jaime Floriano Borges. Em sequência, 

o presidente solicitou um representante para compor o Conselho de assistência Social, 

colocando-se a disposição o vereador Dirceu Cosma. Em seguida, presidente solicitou ao 

secretário que fizesse a Leitura do Oficio da Comissão 500 Anos da Reforma protestante. 

Após, o presidente leu Convite do Consórcio Público Vale do Teles Pires. Usou da 

comunicação o vereador Jaime Borges para justificar sua ausência esta semana. Após, o 

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

vereador Airton Callai, que falou sentado, com autorização do presidente. Na sequência, o 

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

dispensou. Na sequência, o presidente convidou para fazer o uso da palavra o vereador 

Fernando Pael, que falou sentado rapidamente, com autorização do presidente. Na sequência 

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

sequência o presidente convidou o vereador Marcos Barbosa para fazer o uso da palavra, que 

o fez. Na sequência o presidente convidou o vereador Wagner Godoy para fazer 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. 32/2017, o 

presidente colocou a ata em discussão e em única votação, sendo aprovada por todos os 

presentes. Após, o presidente passou para deliberação do pedido de Tramitação em Regime de 

Urgência Especial do Projeto de Lei N. 98/2017, o presidente colocou o pedido em 

discussão. Encerrada a discussão, o presidente colocou o pedido em única votação, sendo 

rejeitado pelos presentes por unanimidade. Em seguida, o presidente, com autorização dos 

vereadores, solicitou ao segundo secretário que fizesse a leitura das súmulas das Indicações: 

Então o Vereador Airton Callai solicitou somente a Leitura das Súmulas das indicações, o 

presidente colocou o pedido em votação, sendo aprovado por todos os presentes. Indicação 

N. 85/2017 de autoria da vereadora Márcia Pelicioli – Indica ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal 

a necessidade de providenciar estruturas nos pontos de ônibus na Avenida Ângelo Antônio 

Dall Alba. Indicação N. 86/2017 autoria do vereador Wagner Godoy- Indica ao Exmo. Sr. 

Prefeito Municipal Luiz Flori Binotti, a construção de um Posto de Saúde da Família – PSF, 

no bairro Parque das Emas. Indicação N. 87/2017 autoria Vereador Wagner Godoy Indica 

ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, a Construção de uma praça no bairro do Parque das Emas. 

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

Municipal. Em seguida, o Presidente, com autorização dos vereadores, solicitou ao segundo 

secretário que fizesse a leitura da súmula do Requerimento N. 18/2017- autoria Vereador 

Airton Callai- Requeremos, a concessão da Moção N. 18/2017 de Aplausos a Guilherme de 

Oliveira Ribeiro, em prol de serviços prestado junto a instituição de ensino Faculdade La 

Salle. O requerimento foi colocado em discussão e em única votação nominal, sendo 

aprovado por unanimidade dos presentes. 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 ao segundo secretário 

que fizesse a leitura do Projeto de Resolução N. 27/2017 de autoria da Mesa Diretora que 

Institui a Comissão Especial para a Análise da Moção N. 18/2017, de aplausos, de autoria 

vereador Airton Callai. Após, o presidente solicitou a indicação de três vereadores para 

compor a Comissão especial. Ficando composta pelos vereadores Marcos Barbosa, Wagner 

Godoy e Fernando Pael. Após, o presidente solicitou parecer verbal da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Final. Com parecer verbal favorável presidente colocou o 
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projeto em discussão, encerrada a discussão, o presidente colocou o projeto em única votação 

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

vereadores, o presidente solicitou ao segundo secretário que fizesse a leitura da Súmula do 

Projeto de Lei N. 80/2017 Poder Executivo- Dispõe sobre a nova estruturação do Regime 

Próprio de Previdência Social do Município de Lucas do Rio Verde - MT e dá outras 

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

Final, com a apresentação de emenda, da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização e 

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

presidente solicitou ao segundo secretário que fizesse a leitura da Emenda Modificativa e 

Supressiva N. 01/2017 ao projeto de Lei N. 80/2017- Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação Final. 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 Sustentabilidade, o presidente colocou a emenda em 

discussão. Encerrada a discussão o presidente colocou a emenda em única votação, sendo 

aprovada pelos presentes por unanimidade. Após com a emenda aprovada o presidente 

colocou o projeto em discussão e então o vereador Marcos Barbosa solicitou deliberação do 

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

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

primeira e única votação nominal, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Na 

sequência, com autorização dos vereadores, o presidente solicitou ao segundo secretário 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. Após, com pareceres favoráveis da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação Final, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização e Comissão de Obras, 

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

discussão. Em seguida, o vereador Airton Callai 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 ao segundo secretário que fizesse a leitura da 

súmula 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. Em 

seguida, com pareceres favoráveis da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, 

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

Agroindústria, Comércio e Turismo, o presidente colocou o projeto em discussão. Em 

seguida, o vereador Marcos Barbosa 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 ao segundo secretário que fizesse a leitura somente da Súmula 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. Em 

seguida, com os pareceres favoráveis 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, 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 
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aprovado por unanimidade dos presentes. Em seguida, o presidente com autorização dos 

vereadores, solicitou ao segundo secretário que fizesse a leitura somente da Súmula 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. Em 

seguida, com os pareceres favoráveis 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, o presidente colocou o projeto em discussão. Então o 

vereador Dirceu Cosma, 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. Em seguida, o presidente com autorização dos 

vereadores, solicitou ao segundo secretário que fizesse a leitura somente da Súmula do 

Substitutivo ao 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. Em seguida, o presidente solicitou parecer verbal da Comissão de Legislação, 

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

Obras, Serviços Públicos, Agroindústrias, Comércio e Turismo. Com os pareceres verbais 

favoráveis o presidente colocou o projeto em discussão. Então o vereador Marcos Barbosa, 

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 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, 

09 de outubro de 2017 
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