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Ata da Sessão Ordinária N. 38/2017 da Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde-

MT. Aos vinte e um dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às dez 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. 37/2017, então a vereadora Cristiani Dias 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. 107/2017- Poder 

Executivo -Dispõe sobre o serviço de Mototáxi no município de Lucas do Rio Verde – 

MT, e dá outras providências. Na sequência, 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, Agroindústria, Comércio e 

turismo. Após, o presidente com autorização dos vereadores, solicitou a primeira 

secretária que fizesse a leitura somente da Súmula do Projeto de Lei N. 111/2017- Poder 

Executivo. Autoriza o poder executivo municipal a celebrar convênio de repasse de 

recursos financeiros com à Associação Comercial e Empresarial de Lucas do Rio verde-

ACILVE e dá outras providências. Em seguida, o presidente encaminhou o projeto para a 

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 a leitura somente da Súmula do Projeto de Lei N. 

112/2017 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. Após, o presidente encaminhou o projeto para Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação Final, 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. 20/2017- 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. Em seguida, o presidente 

encaminhou o projeto para a 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. 21/2017- Poder Legislativo- Denomina rodovia pública rural, 

localizada no município de Lucas do Rio Verde - MT. Em seguida, o presidente 

encaminhou o projeto para a comissão de legislação, Justiça e Redação Final. Na 

sequência, o presidente com autorização dos vereadores, solicitou a primeira secretária 

que fizesse leitura da Súmula do Projeto de Lei N. 22/2017- Poder Legislativo- 

Denomina via pública urbana, localizada no município de Lucas do Rio Verde - MT. 
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Após, o presidente encaminhou o projeto para Comissão de Legislação, Justiça e Redação 

Final. Na sequência, o presidente passou para Comunicação Não Houve comunicação. 

Após, o presidente passou para o Grande Expediente, Conforme acordo entre os 

vereadores houve dispensa da palavra de todos. Em seguida, o presidente passou para a 

Ordem do Dia, iniciando pela deliberação da Ata da Sessão Ordinária N. 37/2017, o 

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

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

secretária que fizesse a leitura da Súmula do Projeto de Lei N. 71/2017 Poder 

Executivo- Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2018/2021. Após, com os 

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

de Finanças, Orçamento e Fiscalização, com apresentação de emendas, o presidente 

solicitou votação em bloco das emendas, votando-se primeiro as modificativas e após as 

aditivas. Em seguida o presidente colocou o pedido em votação, sendo aprovado por 

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

primeira secretária que fizesse a leitura das Emendas Modificativas n.01/2017 a 

n.07/2017. Após, o presidente colocou as emendas modificativas em discussão. Encerrada 

a discussão, o presidente colocou as emendas modificativas em única votação nominal, 

sendo aprovadas por unanimidade. Em seguida, com autorização dos vereadores, o 

presidente solicitou a primeira secretária que fizesse a leitura das Emendas Aditivas n. 

01/2017 a N. 20/2017. Em seguida, o presidente colocou as emendas em discussão. 

Encerrada a discussão, o presidente colocou as emendas aditivas em única votação 

nominal, sendo aprovadas por unanimidade. Em seguida, com as emendas aprovadas, o 

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

projeto em primeira votação nominal, sendo aprovado por unanimidade. Após, o 

presidente agradeceu a todos que se fizeram presentes à sessão e convocou a todos para 

Sessão Extraordinária N. 14/2017, para a deliberação em segunda votação do Projeto de 

Lei N. 71/2017 – Poder Executivo , 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, 21 de novembro de 2017. 
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