
 

 

 

 

Ata da Sessão Ordinária N. 35/2017 da Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde-

MT. Aos vinte e três 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. 34/2017, 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. Em seguida, o presidente com autorização dos vereadores, 

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

70/2017- Poder Executivo- Autoriza o Chefe do Poder Executivo a firmar Termo de 

Cooperação Técnica com a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, e dá outras 

providências. Na sequência, o presidente encaminhou o projeto para Comissão de 

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

Fiscalização. Na sequência, o presidente com autorização dos vereadores, solicitou a 

primeira secretária que fizesse leitura da Súmula do Projeto de Lei N. 102/2017- Poder 

Executivo- Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Esporte e Lazer – CMEL 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 Educação, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e 

Sustentabilidade. Na sequência, o presidente com autorização dos vereadores, solicitou a 

primeira secretária que fizesse leitura da Súmula do Projeto de Lei N. 103/2017- Poder 

Executivo- Altera a Lei n. 2159/2013 (PPA exercício 2014/2017), a Lei n. 2.597/2016 

(LDO exercício de 2017) e alterações e abre Crédito Suplementar na Lei n. 2.599/2016 

(Lei Orçamentária Anual para 2017) e dá outras providências. Na sequência, o presidente 

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

Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Na sequência, o presidente com 

autorização dos vereadores, solicitou a primeira secretária que fizesse leitura da Súmula 

do Projeto de Lei N. 104/2017- Poder Executivo- Autoriza o Poder Executivo Municipal 

a efetuar a isenção de IPTU como premiação no concurso de melhores ornamentações 

natalinas do ano de 2017. Após, o presidente encaminhou o projeto para Comissão de 

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

para Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e 

Sustentabilidade. Na sequência, o presidente com autorização dos vereadores, solicitou a 

primeira secretária que fizesse leitura da Súmula do Projeto de Lei N. 17/2017- Poder 

Legislativo- autoria vereadora Cristiani Dias- Altera dispositivos da Lei n. 1860/2010 que 

trata da reestruturação do Fórum Permanente de Educação para o acompanhamento e 

execução do plano municipal de educação, criando nova nomenclatura, e dá outras 

providências. Após, o presidente encaminhou o projeto para a Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação Final, Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social, Meio 

Ambiente e Sustentabilidade. Em seguida, o vereador Marcos Barbosa solicitou a inclusão 

na ordem do dia do Requerimento N. 21/2017- vereador Marcos Paulista - Requer 



 

 

 

 

Analise da Moção N. 21/2017- de Aplausos a SBE- Sociedade Beneficente Evangélica da 

Igreja Assembleia de Deus Templo Sede de Lucas do Rio Verde-MT. Após, o presidente 

colocou o pedido em votação, sendo aprovado por unanimidade. Na sequência, o 

presidente passou para Comunicação e solicitou a primeira secretária que fizesse leitura 

dos Ofícios: Oficio n° 721/2017/SME Secretaria Municipal de Educação. Ofício n° 

002/2017 Junta de Serviço Militar 135. Oficio n.688/2017/SME Secretaria Municipal de 

Educação. Oficio n.288/2017/SAAE-LRV. Após, o presidente convidou a população para 

a Palestra Distúrbios do Sono com o neurocirurgião Dr Jose Maida que acontecerá no dia 

25 de outubro no Clube dos Idosos. 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 o vereador 

Dirceu Camilo Cosma, que dispensou. Na sequência, o presidente convidou para fazer o 

uso da palavra o vereador Jaime Borges Floriano, que o fez. Na sequência, o presidente 

convidou para fazer o uso da palavra o vereador Fernando Pael, 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. Na sequência, o 

presidente convidou a vereadora Cristiani Dias de Oliveira Lima 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. Na sequência, o 

presidente solicitou a inversão da pauta expediente nobre, após colocou o pedido de 

inversão em votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o presidente 

convidou para fazer uso da Tribuna, o Exmo. Sr. Vereador Heder Sais Machado, 

presidente da Câmara de vereadores de Nova Ubiratã.  Em seguida, o presidente passou 

para a Ordem do Dia, iniciando pela deliberação da Ata da Sessão Ordinária N. 

34/2017, 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 súmula da Indicação N. 90/2017- autoria 

Vereador: Fernando Pael - Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a necessidade de 

instalar um poste de luz na rotatória da Avenida das Samambaias esquina com Avenida 

das Hortênsias juntamente colocar tachões para reduzir a velocidade dos veículos nas 

mesmas. 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 Lei N. 19/2017 - 

Poder Legislativo-autoria vereador Marcos Paulista-- Requeiro a análise para a 

concessão da Moção N. 19/2017 - Moção De Aplausos, ao Programa PEPE – Programa 

de Apoio ao Desenvolvimento da Criança em família na Comunidade da Associação 

Batista Luverdense. O requerimento foi colocado em votação e aprovado por 

unanimidade. Em seguida, 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. 28/2017- de autoria da Mesa Diretora que Institui a 

Comissão Especial para a Análise da Moção N. 19/2017. Após, o presidente solicitou a 

indicação de três vereadores para compor a Comissão especial. Ficando composta pelos 

vereadores Fernando Pael, Dirceu Cosma 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. Em seguida, o Presidente, com autorização dos vereadores, solicitou a 

primeira secretária que fizesse a leitura da súmula do Requerimento Lei N. 20/2017 - 

Poder Legislativo-autoria vereador Marcos Paulista- REQUEIRO a análise para a 

concessão da Moção N. 20, Moção De Aplausos, a Associação É possível Ser Feliz da 

Igreja Batista Getsêmani. O requerimento foi colocado em discussão e em única votação 

sendo aprovado por unanimidade. 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. 29/2017- de autoria da Mesa 

Diretora que Institui a Comissão Especial para a Análise da Moção N. 20/2017. Após, o 

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

Ficando compostos pelos vereadores: Fernando Pael, Cristiani Dias e Márcia Pelicioli. 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. Em seguida, o Presidente, com autorização dos vereadores, 

solicitou a primeira secretária que fizesse a leitura da súmula do Requerimento Lei N. 

21/2017 - Poder Legislativo - autoria vereador Marcos Paulista- Requeiro a análise para 

concessão da Moção N.21/2017, Moção de Aplausos, a Sociedade Beneficente Evangélica 

da Igreja Assembleia de Deus Templo Sede de Lucas do Rio Verde-MT. Em seguida o 

presidente foi colocado em discussão e única votação, sendo aprovado por unanimidade. 

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. 30/2017 - de autoria da Mesa Diretora que Institui a Comissão Especial 

para a Análise da Moção N. 21/2017. Após, o presidente solicitou a indicação de três 

vereadores para compor a Comissão Especial. Ficando compostos pelos vereadores: 

Marcos Paulista, Dirceu Cosma 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. 

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 o projeto aprovado em primeira votação o presidente 

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

projeto em segunda votação nominal, sendo aprovado votação por 7 votos favoráveis e 1 

contrário, votou contra o projeto a vereadora Cristiani Dias. Votaram favoráveis ao projeto 

os vereadores: Jaime Floriano, Wagner Godoy, Airton Callai, Dirceu Cosma, Fernando 

Pael, Marcos Paulista e a vereadora Márcia Pelicioli. 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 projeto aprovado em primeira votação o presidente 

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

projeto em segunda votação nominal, sendo aprovado em segunda votação 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 a Moção aprovada em primeira votação, o presidente colocou a Moção em 

segunda discussão. Encerrada a discussão, o presidente colocou a moção em segunda 

votação, sendo aprovada em segunda votação, por 7 votos favoráveis e um contra, da 

vereadora Cristiani Dias. Na sequência, com autorização dos vereadores, o presidente 

solicitou a primeira secretária 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. Após, com 

parecer favorável 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 solicitou a segunda secretária que fizesse 

a leitura da Emenda Modificativa N. 01/2017- Art. 1º. Altera a redação da Cláusula 

Segunda, do Anexo I, do Projeto de Lei nº 98, de 27 de setembro de 2017, que passa a 

vigorar com a seguinte redação: CLÁUSULA SEGUNDA: A presente cessão de uso se 

dará pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo 

se prorrogado, desde que haja interesse das partes, devendo os bens serem utilizados 

para fins de atendimento das demandas da ASSOCIAÇÃO LUVERDENSE DAS 

TRABALHADORAS E TRABALHADORES NA AGRICULTURA FAMILIAR (ALTTAF).  

Após, com os 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 a emenda em 

Discussão e então a vereadora Cristiani Dias solicitou uma Subemenda verbal- que 

CLÁUSULA SEGUNDA: A presente cessão de uso se dará pelo prazo de 5 anos, a contar 

da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, desde que haja interesse das partes, 

devendo os bens serem utilizados para fins de atendimento das demandas da 

ASSOCIAÇÃO LUVERDENSE DAS TRABALHADORAS E TRABALHADORES NA 



 

 

 

 

AGRICULTURA FAMILIAR (ALTTAF). Então, o presidente solicitou os pareceres verbais 

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

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

Comércio e Turismo, sendo favoráveis. Em seguida o presidente colocou a subemenda 

verbal em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Após, o presidente colocou a 

emenda em votação que foi aprovada por unanimidade, 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 discussão, o presidente colocou o projeto com as 

emendas em primeira e 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 Projeto de Lei N. 101/2017 Poder Executivo- Dispõe 

sobre a criação do Programa “Empresa Amiga da Segurança” e dá outras providências.  

Após, com parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, 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 discussão, o presidente 

colocou o projeto em primeira e única votação nominal, sendo aprovado por 7 votos 

favoráveis e um contrário do vereador Dirceu Cosma. Em seguida, com autorização dos 

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

Projeto de Lei N. 16/2017- Poder Legislativo- 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 solicitou parecer verbal da Comissão de 

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

da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agroindústrias, Comércio e Turismo. Em 

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

e então o vereador Jiloir Augusto Pelicioli 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 aprovado por unanimidade. Na sequência, o presidente convocou 

todos para sessão extraordinária na quarta-feira as 12 horas. 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, 23 de outubro de 2017. 
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