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Ata da Sessão Ordinária N. 40/2017 da Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde-

MT. Aos quatro dias do mês de dezembro 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. 39/2017, 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. Na sequência, o presidente com autorização dos 

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

N. 113/2017- Poder Executivo- Acrescenta dispositivo à Lei n. 2.184/2013 e dá outras 

providências. Em seguida, o presidente encaminhou o projeto para Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Final. Após, o presidente com autorização dos vereadores, 

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

114/2017- Poder Executivo- 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 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 Obras, Serviços 

Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo. Na sequência, o presidente passou para 

Comunicação Fez uso da comunicação a vereadora Márcia Pelicioli, a qual solicitou o 

afastamento do Conselho Contribuinte e então o presidente solicitou a indicação de um 

nome. Ficando o vereador Airton Callai. Após, o presidente passou para o Grande 

Expediente, convidando para fazer uso da palavra 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. Na sequência, o presidente convidou o vereador Dirceu Cosma para fazer o uso da 

palavra, que dispensou. Na sequência, o presidente convidou o vereador Fernando Pael 

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

Jaime Eduardo 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 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. Em 

seguida, o presidente passou para a Ordem do Dia, iniciando pela deliberação da Ata da 

Sessão Ordinária N. 39/2017, o presidente colocou a ata em discussão e em única 

votação, sendo aprovada 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. 100/2017 Poder Executivo- Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de 

Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, para o Exercício Financeiro de 2018, e dá 

outras providências. Após, com os pareceres favoráveis da Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação Final, com a apresentação de emenda e da Comissão de Finanças, 

Orçamento e Fiscalização, com apresentação de emendas. Após o presidente iniciou pela 

deliberação da Emenda Modificativa N. 01/2017, apresentada pela Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Final, a emenda foi lida e após o presidente colocou a 

emenda em discussão e em única votação sendo aprovada por unanimidade. Em seguida o 

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

e após as aditivas. Então seguida o presidente colocou o pedido em votação, sendo 
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aprovado pelos presentes por unanimidade. Na sequência, com autorização dos 

vereadores, o presidente solicitou a primeira secretária que fizesse a leitura das Súmulas 

das Emendas Modificativas n.01/2017 a N.07/2017, de Autoria do Plenário. Após, o 

presidente colocou as emendas modificativas em discussão. Encerrada a discussão, o 

presidente colocou as emendas modificativas em votação, sendo aprovadas pelos presentes 

por unanimidade. Em seguida, com autorização dos vereadores, o presidente solicitou a 

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

n. 20/2017, de autoria do Plenário. Em seguida, o presidente colocou as emendas em 

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

sendo aprovadas pelos presentes 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 dos presentes.  Em seguida o Presidente arquivou o Projeto de Lei N. 

105/2017- Poder Executivo que Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a 

manutenção das estradas que dão acesso aos assentamentos Trinta de Novembro e Cedro 

e dá outras providências, pois estava com parecer contrário à tramitação em plenário da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Em Seguida, o presidente convocou 

Sessão Extraordinária N. 17/2017 para a deliberação em segunda votação do Projeto de 

Lei N. 100/2017. Após, o presidente agradeceu a todos que se fizeram presentes à sessão, 

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, 04 de dezembro de 2017. 
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