
 

Ata nº 42/2017 da Reunião da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação 
Final 

 
Aos cinco de dezembro 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 Dirceu Cosma, Jaime Floriano e Wagner Godoy, componentes da Comissão 
Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, nomeados através da resolução n. 291/2017, 
bem como o vereador Marcos Barbosa, a Assessora Jurídica, Joisiane Mota, o Supervisor de 
Trânsito, Wellber Lima Diniz, e a Coordenadora da JARI, Marcia Ortolan. Os projetos em pauta 
para análise são os seguinte: PROJETO DE LEI N. 107, DE 26 DE OUTUBRO DE 2017. 
Dispõe sobre o serviço de Mototáxi no município de Lucas do Rio Verde – MT, e dá outras 
providências.  PROJETO DE LEI N. 113, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017. Acrescenta  
dispositivo  à  Lei  n.  2.184/2013  e  dá  outras providências. PROJETO DE LEI N.114, DE 22 
DE NOVEMBRO DE 2017. Autoriza  o  Poder  Executivo  a  ceder  o  uso  a  título  não 
oneroso de parte de imóvel urbano de propriedade deste Município à Secretaria de Estado de 
Educação, Esporte e Lazer-SEDUC, e dá outras providências. Em relação ao Projeto de Lei nº 
107/2017, foi realizado os esclarecimentos em ata apartada, sendo informado que será 
encaminhado um Substitutivo ao Projeto de Lei. No que tange ao Projeto de Lei nº 113/2017 e 
114/2017, o relator Dirceu Cosma foi favorável à livre tramitação, o que foi anuído pelos 
vereadores Jaime Floriano e Wagner Godoy. 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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Reunião sobre o Projeto de Lei nº 107, de 26 de outubro de 2017. 
 

 
 Aos cinco de dezembro 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 Dirceu Cosma, Jaime Floriano e Wagner Godoy, componentes da 
Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, nomeados através da resolução n. 
291/2017, bem como o vereador Marcos Barbosa, a Assessora Jurídica, Joisiane Mota, o 
Supervisor de Trânsito, Wellber Lima Diniz, e a Coordenadora da JARI, Marcia Ortolan. 
Questionados sobre o Projeto de Lei nº 107/2017, a Assessora Jurídica da Prefeitura Municipal 
aduziu que a Lei Federal é suscinta e faz-se necessário para garantir a segurança da população, 
que a Lei Municipal a regule de forma mais abrangente. Ainda, foi aduzido pelo Sr. Weber que 
não se pretende atrapalhar o trabalho dos mototaxistas, mas sim garantir a segurança daqueles 
que se utilizam deste serviço. Informaram também que foi introduzido o segundo piloto e foi 
regulamentada as infrações, conforme consta do Projeto de Lei, que, posteriormente, será dado 
publicidade à Lei, para que a população também tenha conhecimento desta. Ainda, foi informada 
quanto a inconstitucionalidade do inciso IX, do art. , conforme ADI 40772/2013 e a necessidade 
de adequação quanto à permissão ou concessão e foi aduzido que será encaminhado um 
substitutivo regulamentando alguns pontos questionados. Pelos vereadores foi aduzido que, 
sendo encaminhado o referido Substitutivo, irão buscar a sua inclusão para votação. 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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