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Ata da Sessão Extraordinária N. 08/2016 da Câmara de Vereadores de Lucas do Rio 
Verde-MT. Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, às 
treze horas, reuniram-se, em Sessão Extraordinária, os Vereadores, no Palácio do 
Cidadão, localizado na Avenida Pará, número 359-E, Bairro Cidade Nova, neste 
Município. O presidente deu início a sessão, da qual não estava presente o vereador 
Fernando Pael. Na sequência o presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a 
leitura da Ata da Sessão Ordinária N. 25/2016, então a vereadora Cleusa de Marco 
solicitou a dispensa da leitura da ata, então o presidente colocou o pedido em votação e 
foi aprovado por unanimidade. Então o presidente colocou a ata em discussão, após, 
encerrada a discussão, o presidente colocou a ata em única votação, sendo aprovada por 
unanimidade. Na sequência o presidente, com a autorização dos vereadores, solicitou ao 
primeiro secretário que fizesse a leitura somente da súmula do Projeto de Resolução N. 
12/2016 do Poder Legislativo, de autoria dos vereadores Airton Callai, Dirceu Cosma, 
Gilson Gregório, Gilson Baitaca, Demétrio Cézar, Fernando Pael, Pedro Gois e Roberto 
Barra, que Dispõe sobre a alteração, por período determinado, do horário de realização 
das sessões ordinárias da Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde-MT, 
estabelecido no artigo 126 da Resolução n. 211/2012, que trata do Regimento Interno da 
Câmara. Em seguida o presidente solicitou o parecer verbal da Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação Final, o qual, por unanimidade dos vereadores integrantes, foi favorável 
à tramitação pelo Plenário. Então o presidente colocou o projeto em discussão. Após 
ampla discussão o presidente encerrou a discussão e colocou o projeto em única votação 
nominal, sendo aprovado por 2/3 (dois terços de votos - 06x02 votos); obtendo 06 seis 
votos favoráveis dos vereadores Callai, Baitaca, Gregório, Pedro Gois, Barra e Dirceu, e 
obtendo 02 dois votos contrários dos vereadores Demétrio Cézar e Cleusa de Marco (está 
destacou que, em seu entendimento, o projeto fere o regimento interno). Na sequência o 
presidente, com a autorização dos vereadores, solicitou ao primeiro secretário que fizesse 
a leitura somente da súmula do Projeto de Lei N. 58/2016 do Poder Executivo, que Altera 
a Lei n. 2159/2013 e alterações (PPA exercício 2014/2017), a Lei n. 2449/2015 e 
alterações (LDO exercício de 2016) e abre Crédito Suplementar na Lei n. 2503/2015 (Lei 
Orçamentária Anual para 2016) e dá outras. Estando o projeto com os pareceres 
favoráveis da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, da Comissão de Finanças, 
Orçamento e Fiscalização, da Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social, Meio 
Ambiente e Sustentabilidade e da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, 
Comércio e Turismo, o presidente colocou o projeto em primeira discussão. Durante a 
discussão o primeiro secretário fez a leitura da mensagem do projeto e, em seguida, o 
vereador Pedro Gois solicitou a deliberação em primeira e única votação nominal, sendo 
o pedido aprovado por unanimidade. Após o presidente encerrou a discussão e colocou o 
projeto em primeira e única votação nominal, sendo aprovado por unanimidade. Na 
sequência o presidente, com a autorização dos vereadores, solicitou ao primeiro secretário 
que fizesse a leitura somente da súmula do Projeto de Lei N. 59/2016 do Poder 
Executivo, que Altera a Lei n. 2159/2013 e alterações (PPA exercício 2014/2017), a Lei 
n. 2449/2015 e alterações (LDO exercício de 2016) e abre Crédito Suplementar na Lei 
n. 2503/2015 (Lei Orçamentária Anual para 2016) e dá outras providências. Estando o 
projeto com os pareceres favoráveis da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, 
da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, da Comissão de Educação, Saúde, 
Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade e da Comissão de Obras, Serviços 
Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo, o presidente colocou o projeto em primeira 
discussão. Durante a discussão o primeiro secretário fez a leitura da mensagem do projeto 
a partir do segundo parágrafo e, em seguida, o vereador Pedro Gois solicitou a deliberação 
em primeira e única votação nominal, sendo o pedido aprovado por unanimidade. Após 
o presidente encerrou a discussão e colocou o projeto em primeira e única votação 
nominal, sendo aprovado por unanimidade. Na sequência o presidente comunicou que 
hoje nomeou e entrou em exercício a Advogada Carolina Henrica Borin Giordano, ela 
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havia se classificado em segundo lugar no concurso público n. 01/2016 para o cargo de 
Advogado efetivo, já que o primeiro classificado desistiu de assumir. O presidente disse 
que ela está a disposição para colaborar com os vereadores e os servidores da Câmara. O 
presidente desejou sucesso a Carolina. Na sequência o presidente agradeceu a todos que 
se fizeram presente à sessão, e convidou todos a participarem da Sessão Mirim n. 05/2016, 
que ocorrerá amanhã (26) às 08 horas, no Auditório da Câmara Municipal. Na sequência, 
não havendo mais nada a tratar, o presidente declarou encerrada a Sessão. Então eu, 
Eberson Noveli Jorra, secretário 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, 
25 de agosto de 2016. 
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