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Ata da Sessão Ordinária N. 37/2017 da Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde-

MT. Aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às dezoito 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. 36/2017, então o vereador Airton Callai 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 solicitou a primeira secretária que fizesse a 

leitura da Ata da Sessão Extraordinária N.13/2017, então o vereador Airton Callai 

solicitou a dispensa da leitura, então o presidente colocou o pedido de dispensa em 

votação, sendo aprovado por unanimidade. O presidente informou que a ata da sessão 

extraordinária 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 N.109/2017- Poder Executivo- Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a firmar Convênio com Associação Acadêmica Luverdense-(AAL) para 

concessão de auxílio financeiro no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) 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. Em seguida, o presidente, solicitou a inclusão na Ordem do Dia, 

conforme acordado entre todos os vereadores. Então 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 do Convite da secretária 

Municipal de assistência Social-SMAS. Após, o presidente passou para o Grande 

Expediente, convidando para fazer uso da palavra o vereador Jaime Floriano Borges, 

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 

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

Lima para fazer uso da palavra, que o fez. Na sequência, o presidente convidou o vereador 

Dirceu Camilo Cosma para fazer o uso da palavra, que dispensou. Na sequência, o 

presidente convidou o vereador Fernando Pael para fazer uso da palavra, que falou 

rapidamente e dispensou. Após, o presidente Jiloir Augusto Pelicioli, passou à 

presidência ao Vice-Presidente Vereador Wagner Godoy para e fazer uso da tribuna. O 

presidente convocou todos para Sessão Ordinária N. 38 que ocorrerá no dia 21 de 

novembro de 2017 às 10 horas e informou que foi um acordo entre os vereadores, já que a 

mesma estava marcada para o dia 22 de novembro. Em seguida, o presidente passou para a 

Ordem do Dia, iniciando pela deliberação da Ata da Sessão Ordinária N. 36/2017, o 

presidente colocou a ata em discussão e em única votação, sendo aprovada por todos os 
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presentes. Em seguida, o presidente passou para deliberação da Ata da Sessão 

Extraordinária N.13/2017, 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. 91/2017- Dirceu Camilo Cosma- Indica ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal a construção de ossário no Cemitério Municipal. Indicação N. 92/2017- 

Dirceu Camilo Cosma- Indica ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a necessidade de 

instalação de portas sacolas plásticas para o recolhimento de fezes canina nos lagos, 

perimetral e praças do município. 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 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, com parecer favorável da Comissão 

de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Educação, Saúde, Assistência 

Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade, o presidente solicitou a primeira secretária que 

fizesse a leitura da Emenda Supressiva N. 01/2017- CCJ- A Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação Final com base no que dispõe o Regimento Interno Câmara de 

Vereadores de Lucas do Rio Verde-MT apresenta a seguinte Emenda supressiva: Art. 1º 

Suprime a alteração ao art. 5º, alínea d, da Lei nº 1860/2010, constante do art. 2º, do 

Projeto de Lei nº 17, de 29 de agosto de 2017. Com parecer favorável Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Educação, Saúde, Assistência 

Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade, o presidente colocou a Emenda Supressiva em 

discussão. Encerrada a discussão, o presidente colocou a Emenda Supressiva em votação, 

sendo aprovada por unanimidade. Após, o presidente solicitou a primeira secretária que 

fizesse a leitura da Emenda Aditiva e Modificativa N. 01/2017- Vereadora Cristiani 

Dias- Art. 1º. Acresce no art. 2º, do Projeto de Lei nº 17, de 19 de agosto de 2017, a 

alteração na redação do art. 1º, da Lei n. 1860/2010, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: Art. 1º. Reestrutura o Fórum Municipal de Educação, o qual é responsável pelo 

acompanhamento e execução do Plano Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde, 

que estiver em vigência. Art. 2º. Modifica a redação da alínea d, do art. 2º, da Lei nº 

1860/2010, constante do art. 3º, do Projeto de Lei nº 17, de 19 de agosto de 2017, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 2º (...) (...) d) um representante do Sindicato 

dos Trabalhadores da Educação Pública. Em seguida, o presidente solicitou parecer verbal 

da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Educação, Saúde, 

Assistência Social, meio Ambiente e Sustentabilidade, com os pareceres verbais 

favoráveis, o presidente colocou a emenda Aditiva e Modificativa em discussão. 

Encerrada a discussão, o presidente colocou a emenda aditiva e modificativa em votação, 

sendo aprovada por unanimidade. Após, com as emendas aprovadas, o presidente colocou 

o projeto em discussão e então o vereador Airton Callai solicitou a deliberação do projeto 

em primeira e única votação, então o presidente colocou o pedido em votação, sendo 
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aprovado por unanimidade. Encerrada a discussão, o presidente colocou o projeto com as 

emendas em primeira e 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. 108/2017 - Poder Executivo- Altera o 

artigo 9º da Lei n. 2.295/2014 e dá outras providências. Após, com o pareceres favoráveis 

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

Orçamento e Fiscalização, 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 unanimidade. Na sequência, o presidente com autorização dos vereadores, 

solicitou a primeira secretária que fizesse a leitura da súmula da Moção N. 22/2017- 

Moção de Aplausos ao 13º Batalhão de Polícia Militar do Estado e Mato Grosso e a 

Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, através dos Policiais que servem nesta 

cidade, pelos excelentes serviços prestados à população Luverdense. Em seguida, com 

parecer favorável da Comissão Especial instituída pela Resolução N. 323/2017, o 

presidente colocou a moção em discussão e então o vereador Wagner Godoy solicitou a 

deliberação da moção em primeira e única votação, então o presidente colocou o pedido 

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

colocou a moção em primeira e única votação nominal, sendo aprovada por unanimidade.   

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, 

13 de novembro de 2017. 
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