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Ata da Sessão Ordinária N. 34/2017 da Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde-

MT. Aos dezesseis 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. Na sequência o presidente solicitou a primeira secretária 

que fizesse a leitura da Ata da Sessão Ordinária N. 33/2017, então o vereador Wagner 

Godoy 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. Na sequência, o presidente com autorização dos 

vereadores, solicitou a primeira secretária que fizesse leitura da Súmula do Projeto de Lei 

N. 16/2017- Poder Legislativo- autoria Plenário- 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 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 passou para Comunicação e solicitou a primeira secretária que 

fizesse leitura dos Ofícios n° 370ª/2017/Gabinete do Prefeito Municipal. Ofício n° 

219/2017/SMST da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito. Após, presidente 

solicitou a primeira secretária que fizesse a leitura do Convite da Secretaria Municipal de 

Esporte e Lazer. Após, o presidente passou para o Grande Expediente, convidando para 

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

convidou o vereador Jaime Eduardo Borges Floriano para fazer o uso da palavra, que o 

fez. Na sequência o presidente convidou a vereadora Márcia Pelicioli para fazer uso da 

palavra, que dispensou. Na sequência o presidente convidou 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 uso da palavra, que o fez. Na sequência, 

o presidente convidou o vereador Airton Callai para fazer uso da palavra, que o fez Após, 

o presidente Jiloir Augusto Pelicioli passou à presidência ao Vice-Presidente Vereador 

Wagner Godoy para e fazer uso da tribuna. Em seguida, o presidente passou para a 

Ordem do Dia, iniciando pela deliberação da Ata da Sessão Ordinária N. 33/2017, 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.88/2017- autoria 

Vereador: Jaime Eduardo Borges Floriano- Indica ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a 

necessidade de iluminação pública na rua Narcisos. Indicação N. 89/2017- autoria 

Vereador Wagner Godoy- Indica ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, a necessidade da 

Construção de uma Creche para o funcionamento de meio período. Consideradas 

aprovadas as indicações, estas serão encaminhadas para o Sr. Prefeito Municipal. Em 
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seguida, o Presidente, com autorização dos vereadores, solicitou a primeira secretária que 

fizesse a leitura da súmula do Projeto de Lei N. 11/2017 - Poder Legislativo autoria 

vereador Jiloir Augusto Pelicioli-- Altera a denominação de via pública urbana 

localizada no Bairro Industrial. Após, com parecer favorável da Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação Final, presidente colocou o projeto em discussão. Então a vereadora 

Márcia Pelicioli solicitou a deliberação do projeto em primeira e única votação, o 

presidente colocou o pedido em votação, sendo aprovado por unanimidade. Encerrada a 

discussão, o presidente colocou o projeto em votação, o qual foi reprovado, pois havia 

necessidade de seis votos favoráveis. Votaram contrários ao projeto os vereadores: Jaime 

Floriano, Airton Callai, Wagner Godoy e a vereadora Cristiani Dias, votaram favorável ao 

projeto os vereadores: Dirceu Cosma, Fernando Pael, Marcos Barbosa e a vereadora 

Márcia Pelicioli. Em seguida, com autorização dos vereadores, o presidente solicitou a 

primeira secretária que fizesse a leitura da Súmula do Projeto de Lei N. 15/2017 - Poder 

legislativo- autoria vereador Jaime Floriano- Institui o Programa ‘Conhecendo a 

Câmara Municipal’ e da outras providências. Após, com parecer Favorável 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. Encerrada a discussão, o 

presidente colocou o projeto em votação nominal, sendo aprovado em primeira votação 

por 6 votos favoráveis e 2 contrários, votaram contra o projeto o vereadores Marcos 

Barbosa e a vereadora Cristiani Dias. Votaram favoráveis ao projeto os vereadores: Jaime 

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

Márcia Pelicioli, sendo aprovado em primeira votação pela maioria. Na sequência, com 

autorização dos vereadores, o presidente solicitou a primeira secretária 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, com parecer favorável da Comissão de 

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

Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo, o presidente 

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

votação nominal, sendo aprovado em primeira votação 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. 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. Após, com parecer 

favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, 

Orçamento e Fiscalização e da Comissão de Obras, Serviços Públicos, agroindústria, 

Comércio e Turismo, o presidente colocou o 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 
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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. 18/2017- 

autoria Vereador Airton Callai- - Moção de Aplausos ao Sr. Guilherme de Oliveira 

Ribeiro. Em seguida, com parecer favorável da Comissão Especial instituída pela 

Resolução N. 318/2017, o presidente colocou a moção em discussão. Encerrada a 

discussão, o presidente colocou a moção em votação nominal, a qual foi aprovada, em 

primeira votação, por 7 votos favoráveis e um contra da vereadora Cristiani Dias. 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, 16 de outubro de 

2017. 
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