
PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA N. 30/2019 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 23/09/2019 

 

Abertura Oficial da Sessão 

 

 

Leitura da Ata da Sessão Ordinária N. 29/2019 

 

 

Leitura da Ata da Sessão Extraordinária N. 09/2019 

 

 

Leitura do Projeto de Lei Complementar N. 09/2019 – Poder Executivo (Altera dispositivos da Lei 

Complementar N. 189/2019, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e vencimentos dos profissionais não 

docentes da rede municipal de educação básica de Lucas do Rio Verde.) 

 

Encaminhar para a Comissão Especial a ser instituída na Ordem do dia por Projeto de Resolução 

 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N. 09, DE 17 DE SETEMBRO DE 2019. 

 

Altera redação de dispositivos e anexos da Lei Complementar nº 

189/2019 e dá outras providências. 

 

  O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso. Faz saber que a 

Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar: 

 

  Art. 1º O § 6º do art. 19 da Lei Complementar nº 189, de 19 de julho de 2019, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

“Art. 19 [...] 

 

[....] 

 

§ 6º Ficam estabelecidas durante a carreira as seguintes classes: 

 

I - classe A; 

 

II - classe B; 

 

III - classe C; 

 

IV - classe D; 

 

V - classe E; 

 

VI - classe F; 

 

VII - classe G; 

 

VIII - classe H; 

 

IX - classe I; 



 

X - classe J; 

 

XI - classe K; 

 

XII - classe L.” 

 

  Art. 2º Os Anexos II, III, IV e V da Lei Complementar nº 189, de 19 de julho de 2019, passam 

a vigorar com a seguinte redação  

 

  

ANEXO II 

TABELA DE TÉCNICO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR  

(Áreas Alimentação e Zeladoria) 

NÍVEL 

I II III 

FUND. NÃO 

PROF. 

MÉDIO NÃO 

PROF. 

MÉDIO 

PROF. 

Coeficiente do Nível 1,00 1,06 1,12 

Classe       

A 1.686,12 1.787,29 1.888,45 

B 1.736,70 1.840,91 1.945,10 

C 1.788,80 1.896,14 2.003,45 

D 1.842,46 1.953,02 2.063,55 

E 1.897,73 2.011,61 2.125,46 

F 1.954,66 2.071,96 2.189,22 

G 2.013,30 2.134,12 2.254,90 

H 2.073,70 2.198,14 2.322,55 

I 2.135,91 2.264,08 2.392,23 

J 2.199,99 2.332,00 2.464,00 

K 2.265,99 2.401,96 2.537,92 

L 2.333,97 2.474,02 2.614,06 

 

ANEXO III 

TABELA DE MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR 

NÍVEL 

I II III 

FUND. NÃO 

PROF. 

MÉDIO NÃO 

PROF. 
MÉDIO PROF. 

Coeficiente do Nível 1,00 1,06 1,12 

Classe       

A 2.319,44 2.458,61 2.597,77 

B 2.389,02 2.532,37 2.675,70 

C 2.460,69 2.608,34 2.755,97 



D 2.534,51 2.686,59 2.838,65 

E 2.610,55 2.767,19 2.923,81 

F 2.688,87 2.850,21 3.011,52 

G 2.769,54 2.935,72 3.101,87 

H 2.852,63 3.023,79 3.194,93 

I 2.938,21 3.114,50 3.290,78 

J 3.026,36 3.207,94 3.389,50 

K 3.117,15 3.304,18 3.491,19 

L 3.210,66 3.403,31 3.595,93 

 

ANEXO IV 

TABELA DE TÉCNICO INFRAESTRUTURA ESCOLAR  

(Servidores sem a escolaridade mínima) 

NÍVEL FUND. INCOMPLETO 

Coeficiente do Nível 0,94 

Classe   

A 1.590,68 

B 1.638,40 

C 1.687,55 

D 1.738,18 

E 1.790,33 

F 1.844,04 

G 1.899,36 

H 1.956,34 

I 2.015,03 

J 2.075,48 

K 2.137,74 

L 2.201,87 

 

ANEXO V 

Quantitativos Denominação do Cargo Código C/H/S Requisito Mínimos 

75 
Técnico de Infraestrutura 

Escolar – Área Zeladoria 
1132 40 

Ensino fundamental 

completo. 

66 
Técnico de Infraestrutura 

Escolar – Área Alimentação 
1133 40 

Ensino fundamental 

completo. 

150 
Técnico Administrativo 

Educacional – Área Monitoria 
1134 40 

Ensino médio 

completo. 

38 
Técnico Administrativo 

Educacional – Área Secretaria 
1135 40 

Ensino médio 

completo. 



34 
Motorista de Transporte 

Escolar 
1136 40 

Ensino fundamental 

completo e CNH 

categoria “D”. 

 

  Art. 3º Os cargos abaixo encontram-se incluídos no reenquadramento previsto na Lei 

Complementar nº 189, de 19 de julho de 2019: 

 

  I – Auxiliar De Serviços Gerais Escolar - Bernardo Guimarães (Comunidade Campinho 

Verde), Auxiliar De Serviços Gerais Escolar - Fredolino Vieira Barros (Distrito de Groslândia) e 

Auxiliar De Serviços Gerais Escolar - São Cristóvão (Comunidade São Cristóvão). 

 

  II – Merendeira - Bernardo Guimarães (Comunidade Campinho Verde), Merendeira - Fredolino 

Vieira Barros (Distrito de Groslândia) e Merendeira - São Cristóvão (Comunidade São Cristóvão). 

 

  III – Secretaria Escolar - Bernardo Guimarães (Comunidade Campinho Verde), Secretaria 

Escolar - Fredolino Vieira Barros (Distrito de Groslândia) e Secretaria Escolar - São Cristóvão 

(Comunidade São Cristóvão). 

 

 Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

Lucas do Rio Verde-MT, de 17 de setembro de 2019. 

 

 

 
FLORI LUIZ BINOTTI 

Prefeito Municipal 

 

 

 

José Luiz Picolo 

Diretor de Desenvolvimento Sustentável 

Cleusa T. Marchezan de Marco 

Secretária Municipal de Educação 

 

 

 

 

Guilherme de O. Ribeiro 

Procurador Adjunto do Município 

 

 

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N. 09/2019. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

Senhoras Vereadoras. 

 

Honramos em submeter à Casa Legislativa Municipal, por intermédio de Vossa Excelência, 

para fins de apreciação e pretendida aprovação, atendidos os dispositivos que disciplinam o processo 

legislativo, o incluso Projeto de Lei Complementar que altera dispositivos da Lei Complementar nº 

189, de 17 de julho de 2019, a qual “[d]ispõe sobre o plano de cargos, carreira e vencimentos dos 

profissionais não docentes da rede municipal da educação pública básica de Lucas do Rio Verde – 

MT”. 

 



O projeto ora apresentado tem por objetivo corrigir inconsistências encontradas na Lei 

aprovada e que havia sido remetida pelo Poder Executivo a esta Augusta Casa de Leis.  

 

Basicamente, aperfeiçoa-se a Lei Complementar nº 189/2019 na nova redação dada no § 6º do 

art. 19 com o propósito de se evitar futuras ações judiciais na sua interpretação, posto que o coeficiente 

de 3% já se encontra previsto no art. 20 da mesma Lei. 

 

Em relação aos Anexos, percebeu-se que em virtude de terem sido diversos arquivos recebidos 

entre as secretarias e órgãos envolvidos no projeto, acabou-se enviando nos Anexos II, III e IV 

arquivos que não correspondiam ao texto do corpo da Lei, fato este que impede sua aplicação. Desse 

modo, faz-se necessária tal correção para que os servidores possam ser devidamente reenquadrados e, 

assim, possam usufruir das novas remunerações. 

 

No que se refere a proposta de novo Anexo V, como se percebeu a necessidade de alteração dos 

Anexos II, III e IV, acredita-se válido o novel Anexo V com novos códigos aos cargos para que não 

haja o risco de perder todo o histórico funcional dos cargos anteriores. 

 

Ressalta-se que com este projeto não há aumento de despesa, bem como não gera nenhum 

prejuízo aos servidores que irão se reenquadrar na nova carreira estabelecida na Lei Complementar nº 

189/2019. 

 

Ante o exposto, enviamos o Projeto de Lei Complementar, certos de que podemos contar com a 

compreensão e aprovação de Vossas Excelências que sempre priorizaram as questões voltadas aos 

direitos dos servidores públicos municipais. 

 

Atenciosamente, 

 

 
 

FLORI LUIZ BINOTTI 

Prefeito Municipal 

 

 

 

José Luiz Picolo 

Diretor de Desenvolvimento Sustentável 

Cleusa T. Marchezan de Marco 

Secretária Municipal de Educação 

 

 

 

 

Guilherme de O. Ribeiro 

Procurador Adjunto do Município 



Leitura do Projeto de Lei N. 60/2019 – Poder Executivo (Dispõe sobre a autorização para a 

contratação temporária de 15 profissionais denominados Professor Orientador de Informática, para a 

Execução do Programa de Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional do Município). 

 

Encaminhar para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final 

Encaminhar para a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização 

Encaminhar para a Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e 

Sustentabilidade 

 

PROJETO DE LEI N. 60, DE 25 DE JUNHO DE 2019.  

 

Dispõe sobre a autorização de contratação, por 

necessidade temporária e de excepcional interesse 

público, de profissionais para atuar nas unidades 

escolares da rede municipal, através do Programa 

Municipal de Ciência, Inovação e Tecnologia, no 

município de Lucas do Rio Verde e dá outras 

providências. 

 

O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais. Faço saber que a Câmara de Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 

Lei: 

Art. 1º Autoriza a contratação temporária de até 15 (quinze) profissionais denominados Professor 

Orientador de Informática, mediante Processo Seletivo Simplificado, para a atendimento das demandas 

tecnológicas existentes nas unidades escolares e execução do Programa de Ciência, Inovação e Tecnologia 
Educacional no Município de Lucas do Rio Verde, de acordo com a Lei n. 2.859/2018 e Lei n. 2.860/2018. 

Parágrafo único. A contratação temporária de profissionais atende os preceitos legais contidos 

no artigo 2º, da Lei Municipal n. 1.115/2004, e nos termos desta Lei. Assim também, a contratação desses 

profissionais para atuar no Programa de Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional, está em consonância 

com o estabelecido nas metas previstas no Plano Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde (Lei n. 
2.438, de 24 de junho de 2015) e do Plano Nacional de Educação (Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014). 

Art. 2º Os profissionais contratados em caráter temporário, descritos no artigo 1º desta lei, terão 
as seguintes atribuições: 

I - Proporcionar o suporte nas questões de tecnologia aos profissionais da educação, 

principalmente acompanhamento nas aulas ministradas para estudantes da rede municipal de ensino, que 
necessitam da utilização de equipamentos de informática, auxiliando professores e alunos; 

II - Criar atividades ou recursos digitais previamente demandados pelos demais profissionais do 
magistério, nas diversas áreas do conhecimento e posterior organização em Portal Educacional; 

III - Orientar os professores nas questões de tecnologia; 

IV - Efetuar manutenção e atualização de conteúdo do Portal Educacional através do Núcleo 
Tecnológico do Programa de Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional de Lucas do Rio Verde. 

V - Executar outras atividades correlatas a função demandadas pela gestão escolar da instituição e 
pela Secretaria Municipal de Educação; 

VI - Orientar e dar suporte aos professores e demais superiores na criação de recursos 
educacionais quando solicitado; 



VII - Elaborar recursos educacionais de acordo com sua competência como jogos, atividades de 

áudio e vídeo conforme disponibilidade de recursos das unidades escolares de acordo com a solicitação 

semanal e agendamento; 

VIII - Atualizar os equipamentos de informática e fazer a curadoria de recursos educacionais 

disponíveis na internet, conforme solicitado pela gestão escolar da instituição e do Núcleo Tecnológico 
vinculado à Secretaria Municipal de Educação; 

IX - Zelar pelos equipamentos de informática e dar suporte para a utilização de recursos 
computacionais e de tecnologia; 

X - Colaborar com a organização do local de trabalho; 

XI – Ministrar oficinas de tecnologia para alunos da Rede Municipal de Ensino; 

XII – Capacitar professores da Rede Municipal para o uso da tecnologia em sala de aula. 

Parágrafo único. A jornada de trabalho mínima é de 40 (quarenta) horas semanais, auxiliando 

alunos e professores nas instituições de ensino, bem como para planejamento e organização de recursos ou 

materiais, além das demandas solicitadas pela gestão escolar da instituição e do Núcleo Tecnológico 
vinculado à Secretaria Municipal de Educação; 

Art. 3º O profissional contratado para o cargo de Professor Orientador de Informática deverá ter 
formação mínima de nível superior completo em Informática (Bacharelado). 

Art. 4º A título de remuneração os profissionais contratados perceberão o valor de R$ 5.120,19 

(cinco mil cento e vinte reais e dezenove centavos) que será reajustado de acordo com a revisão anual dos 

demais servidores. 

Art. 5º Os profissionais descritos nesta Lei, podem ser contratados em caráter temporário pelo 

período de até 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período. 

§1º Os profissionais contratados por força desta Lei devem submeter-se ao Regime Jurídico 

Administrativo, e no que tange a relação previdenciária aplica-se o Regime Geral de Previdência Social, 
utilizando-se subsidiariamente a Lei Complementar n. 42/2006 (Estatuto do Servidor). 

§2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão por conta das seguintes 
Dotações Orçamentárias: 

-10.001.0.0.12.361.1004.2.058.31.90.04.00.00.0101000000 – Contratação por Tempo Determinado – 

Manutenção do Ensino Fundamental Anos Iniciais.  

-10.001.0.0.12.361.1004.2.058.31.90.04.00.00.0100000000 – Contratação por Tempo Determinado - 

Manutenção do Ensino Fundamental Anos Iniciais. 

-10.001.0.0.12.361.1004.2.258.31.90.04.00.00.0101000000 – Contratação por Tempo Determinado – 

Manutenção do Ensino Fundamental Anos Finais.  

-10.001.0.0.12.361.1004.2.258.31.90.04.00.00.0100000000 – Contratação por Tempo Determinado – 

Manutenção do Ensino Fundamental Anos Finais.  

Art. 6º As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado nos termos desta Lei serão 

apuradas mediante sindicância, concluída no prazo máximo de trinta dias, assegurado em qualquer caso o 
direito à ampla defesa.  



Art. 7º O contrato firmado de acordo com esta lei extinguir-se-á, sem direito a indenizações nas 

seguintes situações: 

I - pelo término do prazo contratual; 

II - por iniciativa do contratado; 

III - pela extinção da situação ensejadora da contratação, ainda que antes de seu término 
regulamentar. 

§ 1º Os contratos que forem extintos antes de um ano não gerarão direito a férias proporcionais 

indenizadas; 

§ 2º O décimo terceiro será devido, proporcional ou integral, indenizado ou pago no prazo 

regulamentar a todos os contratados nos termos desta lei. 

§ 3º Caso o contrato venha ser rescindido antes do seu término pelo Contratante, decorrente de 

conveniência administrativa, sem que o contratado tenha dado justa causa, será devida uma indenização de 
30% (trinta por cento) do valor restante até o seu término. 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Lucas do Rio Verde-MT, 25 de junho de 2019. 

 

 

FLORI LUIZ BINOTTI 

Prefeito Municipal 

 

André Pezzini                    

Procurador Municipal 

José Luiz Picolo 

Diretor de Desenvolvimento Sustentável 

 

 

Cleusa Terezinha Marchezan De Marco 

Secretária Municipal de Educação 

 

 

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N. 60/2019 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

Senhoras Vereadoras, 

 

Temos a honra de submeter à consideração dessa Casa Legislativa, por intermédio de Vossa 

Excelência, para fins de apreciação e pretendida aprovação, atendidos os dispositivos que disciplinam 

o processo legislativo, o incluso Projeto de Lei que “Dispõe sobre a autorização de contratação, por 

necessidade temporária e de excepcional interesse público, de profissionais para atuar nas unidades 

escolares da rede municipal, através do Programa Municipal de Ciência, Inovação e Tecnologia, no 

município de Lucas do Rio Verde e dá outras Providências.”. 

 

É oportuno salientar inicialmente, que o objeto proposto pelo presente projeto de lei, a 

contratação temporária de profissionais para atuarem como professores instrutores de informática, está 

em consonância com a Lei Municipal n. 1.115/2004, que dispõe sobre a contratação por tempo 

determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do 

inciso IX do art. 37 da Constituição Federal. 



Ademais, a contratação de profissionais para auxiliar no Programa de Ciência, Inovação e 

Tecnologia Educacional, previsto na Lei n. 2859/2018 e Lei n. 2860/2018, pretende fomentar práticas 

pedagógicas atreladas ao uso de inovações e tecnologias educacionais, sendo que estas tecnologias 

devem ser priorizadas na Educação Básica, pois além de contribuir para o desenvolvimento dos 

educandos, também atende a estratégia 3.5, do Plano Municipal de Educação, que visa estimular o uso 

das tecnologias pedagógicas existentes nas escolas.  

A educação é prevista como direito fundamental social e está presente no artigo 6º da 

Constituição Federal. Ainda, em seu artigo 205 preceitua: 

 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

 

O presente projeto também abarca as exigências da nova Base Nacional Comum Curricular - 

BNCC, que prevê a inserção da tecnologia para que o estudante venha a produzir conhecimento, 

apropriando-se dela para resolver problemas, inclusive criando novas formas de tecnologias digitais de 

informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais 

para se comunicar, acessar e disseminar informações. 

 

Cabe salientar que para facilitar o processo de ensino e aprendizagem utilizando as novas 

tecnologias educacionais, é necessária a contratação dos profissionais descritos no presente projeto de 

lei, para executar as funções descritas no artigo 2º, incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII 

do presente projeto de lei.  

 

Busca-se através deste projeto a modernização da prática pedagógica, objetivando formar 

cidadãos com habilidades e competências necessárias ao século XXI. Além disso, a contratação desses 

profissionais oportunizará a criação de ferramentas tecnológicas, que auxiliam no processo de ensino e 

aprendizagem.  

 

Historicamente, sabe-se da lacuna que há entre os profissionais do magistério e a tecnologia 

atual. Neste sentido, o professor instrutor de informática faz-se necessário para que possa auxiliar os 

demais profissionais do magistério em suas aulas curriculares com os estudantes, bem como auxiliá-lo 

com produção de recursos digitais e documentos que facilitem a inserção da tecnologia na sala de aula. 

 

Ressalta-se ainda, que a finalidade desta propositura está centrada no desenvolvimento do 

município de Lucas do Rio Verde, uma vez que a Educação exerce papel transformador, não apenas na 

vida dos educandos, mas de toda a sociedade. 

 

Ante o exposto, sabedor de que Vossas Excelências sempre souberam priorizar as questões de 

interesse comum, enviamos o presente projeto na certeza de que podemos contar com a compreensão e 

apreciação do mesmo, aguardando que seja aprovado em seu inteiro teor. 

Atenciosamente, 

 

FLORI LUIZ BINOTTI 

Prefeito Municipal 

 

André Pezzini                    

Procurador Municipal 

José Luiz Picolo 

Diretor de Desenvolvimento 

Sustentável 

 

Cleusa Terezinha Marchezan De Marco 

Secretária Municipal de Educação 



Leitura do Projeto de Lei N. 72/2019 – Poder Executivo (Autoriza o Poder Executivo a Firmar 

termo de fomento com a ALNA – Associação Luverdense de Natação, no valor de R$ 45.000,00) 

 

Encaminhar para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final 

Encaminhar para a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização 

Encaminhar para a Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e 

Sustentabilidade 

 
PROJETO DE LEI N. 72, DE 08 DE AGOSTO DE 2019. 

 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Termo de Fomento 

com a Associação Luverdense de Natação-ALNA para concessão 

de auxílio financeiro no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco 

mil reais) e dá outras providências. 

 

O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso. Faço saber que a 

Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Termo de Fomento com a Associação 

Luverdense de Natação, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n. 

24.327.755/0001-63, com sede neste município de Lucas do Rio Verde, à Rua Cedro, n. 498-S, para concessão 

de auxílio financeiro no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) com a finalidade de garantir a 

participação do projeto nas etapas do campeonato de natação 2019. 

 

Parágrafo único. O pagamento do auxílio financeiro que se refere o caput deste artigo será em 03 

(três) parcelas no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil) reais, a primeira será paga no mês de setembro de 2019, 

após a aprovação desta Lei, e as demais no quinto dia útil após a prestação de contas mencionada no artigo 2°. 

 

Art. 2º O representante legal da Associação Luverdense de Natação, deverá prestar contas 

mensalmente dos recursos recebidos ao Poder Executivo e Legislativo Municipal, condicionando o pagamento 

da parcela a receber a apresentação de contas da parcela já recebida, devendo a referida prestação de contas 

conter, além do disposto nas Instruções Normativas do Controle Interno Municipal n. 015/2008 e n. 22/2009, a 

seguinte documentação: 

I- original do extrato bancário de conta específica mantida pela entidade beneficiada, no qual 

esteja evidenciado o ingresso e a saída dos recursos recebidos; 

II- cópia do comprovante de despesa (nota fiscal), acompanhado da declaração firmada por 

dirigente da entidade beneficiada certificando que o material foi recebido ou o serviço foi prestado; 

III- demonstrativo financeiro de aplicação de recursos; 

IV- relatório firmado por dirigente da Associação beneficiária quanto ao cumprimento dos 

objetivos previstos quando da aplicação dos recursos repassados; 

 

Art. 3º A Associação Luverdense de Natação, deverá seguir na aquisição de materiais ou na 

contratação de serviço o princípio da economia de recursos, através do menor preço, efetuando pesquisa de 

mercado em no mínimo três estabelecimentos, devidamente comprovada na prestação de contas, observados os 

princípios da impessoalidade e economicidade, objetivando o melhor aproveitamento possível do dinheiro 

público. 

 

Art. 4º A Associação Luverdense de Natação, assume o compromisso de restituir ao Município o 

valor concedido, atualizado monetariamente desde a data do recebimento acrescido dos juros legais, na forma da 

legislação aplicável aos débitos para com a fazenda Municipal, nos seguintes casos: 

I- quando não for executado o objeto da avença; 



II- quando não for apresentada, no prazo exigido a prestação de contas; 

III- quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida. 

 

Art. 5º É reservado ao Município o direito de acompanhar e avaliar a execução dos serviços, 

fiscalizar “in loco” a utilização dos recursos e solicitar outras informações até 5 (cinco) anos contados da 

aprovação de contas pelo TCE das contas do Município de Lucas do Rio Verde correspondente ao ano de 

prestação de contas do auxílio. 

 

Art. 6º As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei, correrão a conta da Dotação 

Orçamentária: 

 

11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 

11.00100.27.812.1107.2318.3.3.50.41.00 – 0100000000        R$ 45.000,00 

 

Art. 7º A Associação Luverdense de Natação deverá prestar contas mensalmente junto a Câmara e 

Prefeitura Municipal da aplicação dos recursos descritos no artigo 1º da presente Lei condicionando o 

pagamento da parcela a receber à apresentação de contas da parcela já recebida. 

 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Lucas do Rio Verde-MT, 08 de agosto de 2019. 

 

 

 

FLORI LUIZ BINOTTI 

Prefeito  

 

 

Marcelo Dal Berto 

Secretário Municipal de Esporte e Lazer 

José Luiz Picolo 

Diretor de Desenvolvimento Sustentável 

 

 

 

André Pezzini 

Procurador Geral 

 

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N. 72/2019 
 

 Senhor Presidente: 

 Senhores Vereadores; 

 Senhoras Vereadoras; 
 

Temos honra de submeter à elevada consideração de Vossas Excelências o Projeto de Lei que 

objetiva a concessão de auxílio financeiro no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) a Associação 

Luverdense de Natação, pelos motivos a seguir: 

A prática de desportos além de elemento crucial na promoção de qualidade de vida, saúde e outros 

aspectos, é matéria amparada constitucionalmente, através do Art. 217 da Constituição Federal de 1988, onde o 

desporto é esculpido como sendo direito inerente de cada um, cabendo ao Estado o fomento da prática 

desportiva em que dispõe: “É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais, como 



direito de cada um [...]”. Sabemos que o conceito de Estado referido na Constituição Federal de 1988 abrange a 

União, os 27 Estados-membros, 1 Distrito Federal e 5.570 Municípios. 

E a Constituição do Estado de Mato Grosso de 1989 tem dicção no mesmo sentido: 

“Art. 258 As ações do Poder Público Estadual e Municipal e a destinação de recursos 

para o setor, priorizarão: 

I - o esporte amador e educacional; 

[...] 

Art. 259 A promoção, o apoio e o incentivo aos esportes e ao lazer serão garantidos 

mediante: 

[...] 

II - programas de construção, preservação e manutenção de áreas para a prática 

esportiva e o lazer comunitário; 

III - provimento, por profissionais habilitados na área específica, dos cargos atinentes 

à educação física e ao esporte, tanto nas instituições públicas como nas privadas” 

Nesse cenário o autor Álvaro Melo Filho, em sua obra “Desporto na Nova Constituição”, destaca e 

defende a nova contemplação do desporto: 

“Além das ideias subjacentes às normas desportivo-constitucionais, seu conhecimento 

é essencial e vital, conquanto caberá às entidades, órgãos e pessoas que integram a 

comunidade desportiva brasileira zelar pela eficácia jurídica e social de tais normas e 

fazer valer o direito nelas protegidos e assegurados” (MELLO FILHO, Álvaro. 

Desporto na Nova Constituição. Sergio Antonio Fabris Editor: Porto Alegre, 1990, p. 

89) 

Já a Lei Orgânica do Município de Lucas do Rio Verde faz uma breve menção quanto ao esporte 

em seu art. 131: “Os serviços municipais de esporte e lazer articular-se-ão entre si e com as atividades culturais 

do Município, visando ao desenvolvimento do turismo”. 

Frisa-se que conforme relato realizado por este chefe do Poder Executivo no Livro dos 30 anos de 

Lucas do Rio Verde: “Queremos desenvolver muito o esporte, que requer um investimento baixo pelo benefício 

que gera” (Lucas do Rio Verde, uma construção coletiva: 30 anos. 1ª edição. Prefeitura Municipal de Lucas do 

Rio Verde, 2018, p. 151) 

Ademais, o objeto do aludido projeto atenderá o prometido em Plano de Governo atinente a 

Secretaria de Esporte e Lazer, que trouxe como sua quinta meta: “Incentivar os atletas que representam o 

esporte Amador do Município de Lucas do Rio Verde”. Sabemos todos que a população Luverdense escolheu 

democraticamente nas urnas este plano de governo para o quadriênio 2017-2020. 



Desse modo, como foi visto acima, este projeto visa atender os objetivos constitucionais, legais, do 

governo de modo a garantir o fomento da atividade desportiva. 

Outrossim, a Associação Luverdense de Natação (ALNA), foi criada em março de 2016 por 

profissionais de educação física e membros da comunidade (pais e responsáveis) atuantes no Projeto Nós 

Podemos Nadar. 

Hoje a referida Associação conta com 2.152 associados sem fins lucrativos, sendo que o Projeto 

Nós Podemos Nadar atende atualmente 1050 (mil e cinquenta) crianças e adolescentes do município. 

O projeto da Associação oferece treinamentos para que os mesmos possam participar de 

competições municipais, estaduais e nacionais, com o intuito de incentivo aos alunos, visando ampliar cada vez 

mais a participação de crianças e adolescentes. 

O que antes se apresentava como promoção de saúde e resgate hoje incorpora oportunidade aos 

jovens de seguir uma carreira como atletas profissionais de natação, e de maneira geral permite aos 

frequentadores uma maior disciplina, respeito ao próximo, responsabilidade, autonomia, cuidados com o próprio 

corpo, higiene, saúde, assim educando e formando plenamente através do esporte. 

Ademais, ressalta-se que dentre as crianças atendidas encontram-se as encaminhadas pelo CRAS, 

CREAS com problemas familiares, pelo SUS, com problemas de saúde e que necessitam de natação, as 

encaminhadas pela APAE, autistas, surdas, cegas, entre outras, o que demonstra que a ação desenvolvida pela 

referida Associação é de grande valia para a sociedade luverdense.  

Diante de todo o exposto e certo de que Vossas Excelências estão comprometidos com as questões 

de interesse coletivo, enviamos o presente Projeto de Lei para que seja dispensada a atenção merecida e após, 

seja aprovado em sua totalidade.  

Atenciosamente, 

 

 

 

FLORI LUIZ BINOTTI 

Prefeito  
 

 

 

 

Marcelo Dal Berto 

Secretário Municipal de Esporte e Lazer 

José Luiz Picolo 

Diretor de Desenvolvimento Sustentável 

 
 

 

 

 

 

 

 

André Pezzini 

Procurador Geral 
 

 

 



Leitura do Projeto de Lei N. 77/2019 – Poder Executivo (Autoriza o Poder Executivo a realizar 

tempo de Cessão de uso com a SEDUC, com a finalidade de ceder bens móveis para uso exclusivo da 

Escola Estadual Márcio Schabatt Souza) 

 

Encaminhar para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final 

Encaminhar para a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização 

Encaminhar para a Comissão Obras, Serviços Públicos, Agroindústria Comércio e Turismo 

 

PROJETO DE LEI N. 77, DE 02 DE SETEMBRO DE 2019. 

 

Autoriza o Chefe do Poder Executivo a firmar 

Termo de Cessão de Uso com a Secretaria de 

Estado de Educação, Esporte e Lazer-SEDUC, 

com a finalidade de ceder bens móveis para uso 

exclusivo da Escola Estadual Márcio Schabatt 

Souza e dá outras Providências. 

 

O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, faz saber que a 

Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica o município de Lucas do Rio Verde-MT autorizado a celebrar Termo de Cessão de 

Uso dos bens mencionados no art. 2º com a Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer-

SEDUC, com sede no Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT, inscrita no CGC/MF sob o nº 

03.507.415/0008-10. 

 

Art. 2º A cessão de uso que se refere o artigo 1º terá como objeto os bens móveis descritos em 

minuta anexa, parte integrante desta lei, para uso exclusivo da Escola Estadual Márcio Schabatt Souza, 

inscrita no INEP 51069180, situada na Av. Sergipe, 1120-S - Veneza, Lucas do Rio Verde - MT, CEP 

78455-000, no município de Lucas do Rio Verde – MT, local que abrigará os referidos bens. 

 

Art. 3º A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Lucas do Rio Verde-MT, 02 de setembro de 2019. 

 

 

FLORI LUIZ BINOTTI 

Prefeito Municipal 

 

 

Cleusa T. Marchezan de Marco 

Secretária Municipal de Educação 

 

José Luiz Picolo 

Diretor de Desenvolvimento Sustentável 

 

 

 

André Pezzini 

Procurador Geral 

 

 



MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N. 77/2019 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

Senhoras Vereadoras: 

 

 

Temos a honra de submeter à consideração dessa Casa Legislativa, por intermédio de Vossa 

Excelência, para fins de apreciação e pretendida aprovação, atendidos os dispositivos que disciplinam 

o processo legislativo, o incluso Projeto de Lei que “Autoriza o Chefe do Poder Executivo a firmar 

Termo de Cessão de Uso com a Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer-SEDUC, com a 

finalidade de ceder bens móveis para uso exclusivo da Escola Estadual Márcio Schabatt Souza e dá 

outras Providências. ” 

Inicialmente, há de ser frisado que a cedência de uso de bem móvel é amparada pela Lei 

Orgânica Municipal, em seu artigo 87, que confere ao prefeito municipal a administração dos bens 

municipais, respeitada a competência da Câmara. 

Outrossim, é oportuno salientar, que a finalidade da presente lei é de dar condições dignas de 

aprendizado e desenvolvimento para os 1.450 (um mil quatrocentos e cinquenta) alunos luverdenses, 

matriculados na Escola Estadual Márcio Schabatt Souza. 

Desde a criação da aludida escola, nesse ano de 2019, que foi implantada no prédio do extinto 

CEJA- José de Alencar, um ambiente anteriormente utilizado na educação de jovens e adultos, a 

comunidade escolar busca em parceria com o Poder Público e entidades privadas, adequar o espaço 

para assegurar um ambiente propício para os educandos. 

Ademais, conforme citado em ofício emitido pela gestão escolar da E. E. Márcio Schabatt 

Souza, atualmente mais 450 (quatrocentos e cinquenta) crianças matriculadas do 1º ao 5º ano do ensino 

fundamental, anseiam por um espaço destinado a ludicidade, propício para o desenvolvimento 

cognitivo, emocional e motor. No entanto, essas crianças não dispõem de um espaço pedagógico 

direcionado para a ludicidade, sendo indispensável a instalação de um parque infantil para atendê-las. 

Cabe frisar que como é de conhecimento comum, o Governo do Estado de Mato Grosso passa 

por sérias dificuldades financeiras, de maneira que a Escola Estadual Márcio Schabatt Souza, mediante 

ofício, sinalizou o pedido de auxílio para instalação de um parquinho infantil coberto com tenda e dois 

containers, visando solucionar o problema gerado pela falta de um almoxarifado adequado para 

atender a alta demanda de alunos. 

Assim, comprometido com todos os cidadãos luverdenses, não poderia a municipalidade 

ignorar o singelo pedido da comunidade escolar Márcio Schabatt Souza, e amparada pela certeza de 

que os nobres vereadores da Augusta Casa de Leis detêm o mesmo compromisso, encaminha este 

projeto de lei que autoriza o Município de Lucas do Rio Verde a atender esse anseio dos alunos, pais e 

corpo docente da Escola Estadual Márcio Schabatt Souza.  

A propositura também considera o que dispõe o art. 4º, da Lei nº 8.069/1990 (ECA), que roga: 

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 

assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

(Grifo nosso) 



Sendo assim, levando em conta a importância de disponibilizar um local propicio para o pleno 

desenvolvimento dos educandos, encaminhamos o presente projeto que autoriza o Município a firmar 

termo supracitado, que cede um parque infantil, duas tendas e dois containers para uso da Escola 

Estadual Márcio Schabatt Souza. 

Ante o exposto, sabedor de que Vossas Excelências sempre souberam priorizar as questões de 

interesse comum, enviamos o presente projeto, na certeza de que podemos contar com a compreensão 

e apreciação do mesmo, aguardando que seja aprovado em seu inteiro teor. 

Atenciosamente, 

 

 

FLORI LUIZ BINOTTI 

Prefeito Municipal 

 

 

Cleusa T. Marchezan de Marco 

Secretária Municipal de Educação 

 

José Luiz Picolo 

Diretor de Desenvolvimento Sustentável 

 

 

 

André Pezzini 

Procurador Geral 



TERMO DE CESSÃO DE USO N. XX/2019. 

 

TERMO DE CESSÃO DE USO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM PREFEITURA MUNICIPAL DE 

LUCAS DO RIO VERDE - MT E A SECRETARIA 

DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC. 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, entidade de 

administração pública municipal, inscrita no CNPJ sob o nº 24.772.246/0001-40, situada na 

AVENIDA AMÉRICA DO SUL, 2500 - S, no município de LUCAS DO RIO VERDE – MT, neste 

ato representada pelo PREFEITO MUNICIPAL, SR. FLORI LUIZ BINOTTI, brasileiro, casado, 

portador do RG nº 7024343373, SSP/RS e CPF/MF nº 383.827.090-87, doravante denominada 

CEDENTE e de outro lado a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E 

LAZER– SEDUC/MT, com sede no Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT, inscrita no 

CGC/MF sob o n. 03.507.415/0008-10, Cuiabá-MT, neste ato representado por sua titular 

MARIONEIDE ANGÉLICA KLIEMASCHEWSK, brasileira, casada, portadora da Cédula de 

Identidade 700332 e inscrita no CPF sob o nº 487.308.231-53, residente e domiciliado no município 

de Cuiabá/MT, doravante denominada CESSIONÁRIA, resolvem celebrar o presente termo, 

sujeitando – se a Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, e demais normas regulamentares, 

e em conformidade com a Lei Municipal n. XXXX/2019, mediante as cláusulas e condições ora 

pactuadas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO/FINALIDADE 

 

O presente termo tem por objetivo a cessão dos bens móveis abaixo descritos:  

 

I- DOIS CONTAINERS, 10 PÉS, PARA DEPÓSITO, DE 3,00 METROS DE COMPRIMENTO 

X 2,34M DE LARGURA X 2,59 DE ALTURA, MARCA: PROPRIA PATRIMÔNIO Nº 

67737 E 67738; 

II- UM PARQUINHO INFANTIL, MARCA: BRUBRINQ ME04, AINDA NÃO 

INCORPORADO AO PATRIMÔNIO; 

III- DUAS TENDAS PIRAMIDAL TAMANHO 10X10, MARCA: VISUAL PIRAMIDAL, 

PATRIMÔNIO TENDA 1 Nº 67740 E PATRIMÔNIO TENDA 2: AINDA NÃO 

INCORPORADO AO PATRIMÔNIO; 

 

Parágrafo Único. Os móveis acima descritos serão cedidos para uso exclusivo da Escola Estadual 

Márcio Schabatt Souza, inscrita no INEP 51069180, situada na Av. Sergipe, 1120-S - Veneza, Lucas 

do Rio Verde - MT, 78455-000, no município de Lucas do Rio Verde – MT, local onde abrigará os 

bens móveis. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES 

 

I – Das obrigações da CEDENTE: 



 

a) A CEDENTE se compromete a entregar a CESSIONÁRIA os bens móveis descritos na 

Cláusula Primeira, em até 10 (dez) dias úteis após a data da assinatura do presente Termo. 

b) Comunicar por escrito a CESSIONÁRIA sua eventual intenção de não prorrogar a vigência 

do presente Contrato, com prazo de antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 

c) Informar ao setor de patrimônio a respeito da cedência dos bens móveis constantes. 

 

II – Constituem obrigações da CESSIONÁRIA: 

 

a) Zelar pelos bens móveis, responsabilizando-se por quaisquer danos que porventura vier a 

sofrer; 

b) Conservar os bens móveis cedidos, descritos na cláusula primeira, fazendo por sua conta e 

risco todos os reparos necessários a sua conservação; 

c) Declarar que aceita os bens móveis cedidos, comprometendo-se a informar ao setor de 

patrimônio a respeito dos bens móveis cedidos pelo município de Lucas do Rio Verde/MT. 

d) Utilizar os bens móveis (parque infantil, containers e tendas), exclusivamente para a 

finalidade a que se propõe, qual sejam destinados ao uso da Escola Estadual Márcio Schabatt 

Souza.  

e) Permitir que a CEDENTE ou seu representante, examine e vistorie os bens cedidos, quando 

for solicitado; 

f) É expressamente vedado à CESSONÁRIA ceder a terceiros, os bens móveis, objetos deste 

Termo, a qualquer título; 

g) Devolver os bens recebidos em cessão de uso, ao final do contrato, nas mesmas condições de 

uso e conservação, ressalvados os desgastes decorrentes do uso natural; 

h) Comunicar por escrito à CEDENTE sua eventual intenção de prorrogar a vigência do presente 

Contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS BENFEITORIAS 

 

As manutenções necessárias realizadas nos bens móveis, objetos deste TERMO DE CESSÃO DE 

USO, incorporar-se-ão aos bens, ficando a eles pertencentes, não podendo ser retiradas, nem dar 

motivos ao exercício do direito da retenção, nos casos de rescisão antecipada. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS DESPESAS 

 

Durante o prazo de vigência da cessão, todas as despesas referentes a manutenção, conservação dos 

bens móveis, citados na clausura primeira deste contrato, correrão por conta da CESSIONÁRIA. 

 



CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO E DAS ALTERAÇÕES 

 

O presente instrumento poderá ser alterado, exceto quanto ao seu objetivo, através de Termos 

Aditivos. A presente cessão poderá ser rescindida de comum acordo entre as partes, a qualquer 

tempo, por inadimplência total ou parcial de quaisquer das obrigações ou condições pactuadas, 

mediante notificação por escrito, encaminhada à parte inadimplente, com prova de recebimento. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 

 

O presente Termo terá vigência de 10 (dez) anos, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado 

mediante Termo Aditivo por comum acordo entre as partes. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVISÃO 

 

Rescindindo esse Termo, a CESSIONÁRIA fica obrigada a entregar os bens móveis descritos na 

cláusula primeira do presente Termo, fazendo as reformas ou ressarcindo a CEDENTE das reformas 

que por ventura se fizerem necessárias. 

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO 

 

Para qualquer ação judicial que se originar deste instrumento, as partes signatárias elegem o foro da 

Comarca de Lucas do Rio Verde - MT, para dirimirem quaisquer dúvidas do presente Termo que não 

foram resolvidas de comum acordo. 

 

E assim, por estarem de acordo com as condições e cláusulas estipuladas neste Instrumento, assinam 

o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, junto com 02 (duas) testemunhas que também 

assinam 

Lucas do Rio Verde – MT, 02 de setembro de 2019. 

  ____________________________________ 

FLORI LUIZ BINOTTI 

PREFEITO MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - CEDENTE 

 

_________________________________________ 

MARIONEIDE ANGÉLICA KLIEMASCHEWSK  

SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - CESSIONÁRIA 

 

 

TESTEMUNHAS:  

01.  Nome: _________________________________________ 

CPF nº: _________________________________________ 

 

02. Nome: __________________________________________ 

CPF nº: _________________________________________ 



ANEXO I 

 

RELAÇÃO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS CEDIDOS 

 

ORD DESCRIÇÃO QUANT. 
Nº DE 

PATRIMÔNIO 
VALOR (R$) 

01 

CONTAINER 10 PÉS, PARA 

DEPÓSITO, DE 3,00 METROS DE 

COMPRIMENTO X 2,34M DE 

LARGURA X 2,59 DE ALTURA NA 

CHAPA 14, COM ASSOALHO DE 

COMPENSADO NAVAL DE 2 CM 

DE EXPESSURA, PORTA LARERAL 

EM AÇO NA CHAPA 14 COM 

ENGATE PARA CADEADO.  

MARCA: PROPRIA 

2 

67737 

 
R$ 9.279,40 

67738 R$ 9.279,40 

02 

PARQUINHO INFANTIL COLORIDO 

COM ESTRUTURA PRINCIPAL 

(COLUNAS) DE MADEIRA 

PLÁSTICA COM ACABAMENTO DE 

POLIPROPILENO E POLIETILENO 

PIGMENTADO 02 PLATAFORMAS 

MEDINDO 1,06 X 1,06M, COM 

COBERTURA EM POLIETILENO 

ROTOMOLDADO; 01 ESCADA 7 

DEGRAUS; 01 RAMPA DE CORDAS; 

01 ESCALADA DE 6 DEGRAUS EM 

POLIETILENO; 01 TUBO DE 

LIGAÇÃO RETO; 01 

ESCORREGADOR PADRÃO 2,70M, 

COM PORTAL DE SEGURANÇA EM 

POLIETILENO; 01 TOBOGÃ COM 

SEÇÃO DE SAÍDA; 01 CERCA DE 

PROTEÇÃO EM POLIETILENO; 01 

BALANÇO COM DUAS CADEIRAS 

FAIXA ETÁRIA DE 3 A 12 ANOS. 

MARCA: BRUBRINQ ME04 

1 * R$ 13.800,00 

03 

TENDA PIRAMIDAL TAMANHO 

10X10 -COBERTURA: LONA PVC 

CALANDRADO DE MATERIAL 

EXTRA DURÁVEL, ADITIVADO 

CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS 

(UV) E OXIDAÇÃO, CONTÉM 

BLACKCOUT (IMPEDE 40% DO 

CALOR), NÃO ROPAGADOR DE 

CHAMAS, ANTI-MOFO, ANTI-

RESSECAMENTO E 

IMPERMEÁVEL. COR: BRANCA 

MARCA: VISUAL PIRAMIDAL 

2 

67740 R$ 5.300,00 

* R$ 5.300,00 

 

*Ainda não incorporado ao patrimônio. 
 

 



Leitura da Moção N. 36/2019 – Ver. Márcia Pelicioli – (MOÇÃO DE APLAUSOS ao GRUPO 

AMIZADE SOLIDÁRIA, pelo CHÁ BENEFICENTE com intuito de reverter a renda arrecadada para 

a Escola Especial Renascer (APAE)) 

 

Encaminhar para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final 

 

MOÇÃO N. 36 DE 02 DE SETEMBRO DE 2019 
 

MOÇÃO DE APLAUSOS 

 

Autoria: MÁRCIA PELICIOLI 

 

A Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde - MT, representando o pensamento do povo 

Luverdense, vem a público externar MOÇÃO DE APLAUSOS ao GRUPO AMIZADE 

SOLIDÁRIA, pelo CHÁ BENEFICENTE realizado no último dia 29 de agosto de 2019. O evento 

tem o intuito de reverter a renda arrecadada para a Escola Especial Renascer (APAE), que a cada 

edição utiliza o valor para a concretização de suas ações. Com o apoio de seus parceiros e voluntários, 

que não medem esforços, além de doarem produtos e alimentos para a realização do jantar, o projeto 

beneficia entidade e consequentemente seus alunos, que necessitam de amparo especial. 

 

O GRUPO AMIZADE SOLIDÁRIA teve início de suas atividades no ano de 2010, com a 

realização da 1ª edição do Chá Beneficente, que sempre teve seus lucros revertidos para ações sociais 

da referida escola. Os objetivos do grupo são totalmente sem fins lucrativos, o qual realiza seus 

trabalhos com a participação dos voluntários, parceiros e patrocinadores. 

 

O evento social de cunho beneficente consagra-se ano a ano, inicialmente era realizado na 

residência de voluntários e com a dimensão adquirida, seus idealizadores buscaram outro local 

apropriado e amplo para atender a demanda. Neste ano de 2019 a 10ª edição do Chá Beneficente 

contou com a presença de aproximadamente 250 pessoas, superando as expectativas. O lucro foi em 

torno de R$ 25.000,00, valor este que será revertido em doações à instituição APAE, que a princípio 

utilizará o lucro para os seus alunos visitarem o festival de artes em Manaus, que acontecerá dia 18 de 

novembro de 2019. Além disso, caso haja algum residual, o valor também é revertido nas demandas da 

APAE para benefício de seus alunos.   

 

Pela visão coletiva desses valorosos voluntários, pela união e, principalmente, pela busca de 

melhorias direta e indireta na vida dos alunos e suas famílias, é que externamos esta Moção de 

Aplausos ao GRUPO AMIZADE SOLIDÁRIA, que contribui significativamente com o povo, 

levando serviços e informações à população de nosso Município, da Região e do País. 

 

 
 

 

Lucas do Rio Verde – MT, Plenário João José Callai, 02 de setembro de 2019. 

 

MÁRCIA PELICIOLI 

Vereadora 



Leitura da Proposta de Emenda a Lei Orgânica N. 01/2019 (Altera dispositivo da Lei Orgânica de 

Lucas do Rio Verde - MT 

 

Encaminhar para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final 

 

PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 01, DE 23 DE MAIO DE 2019. 

 

Altera a Lei Orgânica do Município de Lucas do Rio Verde – MT, 

e dá outras providências. 

 

 Art. 1º - Altera o Art. 14 da Lei Orgânica do Município de Lucas do Rio Verde que passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 “Art. 14 - O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, constituída pelo número de 

11 (onze) Vereadores, nos termos da Emenda Constitucional nº 58 de 23 de setembro de 2009, eleitos 

pelo sistema proporcional e pelo voto direto e secreto, observadas as seguintes condições de 

elegibilidade, entre outras: 

I - ...; 

II - ...; 

III - ...; 

IV - ...; 

V - ...; 

VI - .... 

Parágrafo único...” 

 Art. 2º - Esta Emenda à Lei Orgânica do Município de Lucas do Rio Verde entra em vigor na 

data de sua promulgação. 

 Art. 3º - Ficam revogadas todas as disposições em contrário:  

Lucas do Rio Verde, MT, 23 de Maio 2019. 

______________________                                    ______________________ 

 

______________________                                    ______________________ 

 

______________________                                    ______________________ 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Nobres Parlamentares! 

A adequação do número de Vereadores para a Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde já se faz 

necessária há muitos anos e agora é chegada a hora de reconhecermos que já somos uma cidade grande, uma 

cidade de muita importância para o Estado de Mato Grosso e para o Brasil.  

O número mínimo de nove cadeiras nesta Casa tira a representatividade do povo de Lucas do Rio 

Verde perante o Poder Legislativo Municipal.  

Somos mais de 70 mil habitantes e essa Casa possui o mesmo número de Vereadores que o município 

mato grossense de Araguaina onde habitam apenas 956 pessoas. 

Com a aprovação desta Emenda ficará adequado o número de Vereadores, conforme o tamanho da 

nossa população, para o próximo mandato cujas eleições ocorrerão no ano que vem. 

“Estamos no mínimo, mas sabemos que não somos o mínimo” 

  

Lucas do Rio Verde, MT, 23 de Maio 2019. 

______________________                                    ______________________ 

 

______________________                                    ______________________ 

 

______________________                                    ______________________ 



COMUNICAÇÃO 

 

 

 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 

 

Roberto Barra 

Fernando Pael 

Jaime Eduardo Borges Floriano  

Jiloir Augusto Pelicioli 

Márcia Pelicioli 

Marcos Paulista 

Wagner Cavalcante Godoy 

Airton Callai 

 

Dirceu Camilo Cosma 

 

ORDEM DO DIA 

 

Item 1 

Votação da Sessão Ordinária N. 29/2019 

Colocar em discussão e em única votação 

 

 

 

Item 2 

Votação da Sessão Extraordinária N. 09/2019 

Colocar em discussão e em única votação 

 

 

 

Item 3 

Leitura da Indicação N. 84/2019 – Ver. Airton Callai e Ver. Roberto Barra 

 

INDICAÇÃO N. 84 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019 

 

Autoria dos Vereadores:  Airton Callai – PRB 

Roberto Carvalho Barra - DC  

 

Indica ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a necessidade de 

revitalização da sinalização viária do Município.. 

 

Com base no que dispõe o Regimento Interno da Casa, requeiro a Mesa Diretora, ouvido o 

Soberano Plenário, que o expediente Indicatório seja enviado ao Poder Executivo Municipal, visando o 

atendimento desta Indicação. 



 

JUSTIFICATIVA 

 

 Constatando em alguns pontos a precariedade de sinalização, e em outros até a inexistência 

dela, o que dificulta e até impede o fluxo viário e de pedestres no Município em condições seguras.  

 

 Citamos inclusive como referência as proximidades do Estádio “Passos da Ema”, na Avenida 

Goiás, onde fora efetuada a sinalização, e na mesma semana já desaparecera, por não aplicação correta 

do produto, ou má qualidade do material utilizado na execução, gerando custos e ou despesas 

desnecessárias ao nosso Município.   

 

 Diante o exposto, apresento esta Indicação na certeza de pronto atendimento, a fim de que se dê 

o mínimo de qualidade à população que utiliza o local.  

  

 

Lucas do Rio Verde-MT, Plenário Vereador João José Callai, 16 de setembro de 2019. 

 

 

AIRTON CALLAI                                             ROBERTO CARVALHO BARRA 

  Vereador                                                                           Vereador 

 

 

 

Item 4 

Leitura da Indicação N. 85/2019 – Ver. Airton Callai 

 

INDICAÇÃO N. 85 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019. 
 

Autoria do Vereador:  Airton Callai – PRB 

 

Indica ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a necessidade de vistoria 

e ou fiscalização quanto a preservação e obediência dos espaços 

reservados aos passeios públicos Municipais. 

Com base no que dispõe o Regimento Interno da Casa, requeiro a Mesa Diretora, ouvido o 

Soberano Plenário, que o expediente Indicatório seja enviado ao Poder Executivo Municipal, visando o 

atendimento desta Indicação. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 Constatando que em alguns imóveis as construções estão postas de forma a invadir o espaço 

reservado ao passeio público, e que em outros não fora realizado o calçamento devido e obrigatório, 

indico que sejam feitas notificações aos proprietários dos imóveis que se encontram irregulares, 

estabelecendo prazo para suas regularizações e readequações às normas Municipais, ou que seja 

retomada a política de realização e readequação pelo Município, e que as despesas sejam repassadas ao 

proprietário. 

 Diante o exposto, apresento esta Indicação na certeza de pronto atendimento, a fim de que se dê 

o mínimo de qualidade à população que utiliza o local.  

 

Lucas do Rio Verde-MT, Plenário Vereador João José Callai, 16 de setembro de 2019. 

 

AIRTON CALLAI 

Vereador 



Item 5 

Leitura da Indicação N. 86/2019 – Ver. Wagner Godoy 

 

                         INDICAÇÃO N. 86 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019 

 

                                  Autoria Vereador: WAGNER GODOY 

 

Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, a necessidade de instalação de 

placas de sinalização com os nomes das ruas, placas de limite de 

velocidade e de preferência, nos bairros e ruas do município.  
 

Com base no que dispõe o Regimento Interno da Casa, requeiro a Mesa Diretora, ouvido o 

Soberano Plenário, que o expediente indicatório seja enviado ao Poder Executivo Municipal, visando o 

atendimento desta Indicação.   
 

                                                     JUSTIFICATIVA 

  

A presente indicação vem atender a solicitação dos moradores de nossa cidade, como medida 

de segurança e informação, tanto para os cidadãos luverdenses, como também, para aquelas pessoas 

que se deslocam a nosso munícipio a lazer e/ou trabalho, causando aspecto positivo para nossa cidade, 

no que se refere a organização das vias públicas. 

O objetivo fundamenta-se na necessidade de instalação de placas de sinalização de limites de 

velocidade e também de placas de preferência para a segurança dos pedestres e também motoristas, 

pois, em várias ruas da cidade não há placas de sinalização indicando o sentido da preferencial para 

passagem de veículos, pairando dúvidas aos motoristas, podendo ocasionar colisões e acidentes.  

A respeito das placas de sinalização com os nomes das ruas, é importante a sua colocação para 

melhor identificação a aqueles que vêm de outros municípios e se localizam pela nomeação das ruas 

através das placas de identificação e também aos moradores.  

Desta forma, ressalta-se a colocação das placas de sinalização/identificação, para oferecer uma 

melhor trafegabilidade, entrega de correspondência, entre outros motivos que vem beneficiar aos 

moradores e usuários dessas ruas e bairros, nada mais justo em atender a presente reivindicação. 
 

    Lucas do Rio Verde-MT, Plenário Vereador João José Callai, 16 de setembro de 2019 
 

WAGNER GODOY 

Vereador – SD 

 

 

 

Item 6 

Leitura da Indicação N. 87/2019 – Ver. Roberto Barra e Ver. Airton Callai 

 

INDICAÇÃO N. 87, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019 

 

Autoria do Vereador: ROBERTO BARRA 

   AIRTON CALLAI 

 

Indica ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a necessidade de, 

através da secretaria competente, a instalação de 

sinalizador luminoso nas faixas de pedestres das 

principais vias da cidade, onde há maior fluxo de 

veículos e pedestres. 

 



Com base no que dispõe o Regimento Interno da Casa, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o 

Soberano Plenário, que o expediente indicatório seja enviado ao Poder Executivo Municipal, visando o 

atendimento desta Indicação. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 A propositura tem como objetivo solicitar a instalação de Sinalizador Luminoso em LED 

(modelo em anexo) nas faixas de pedestres das principais vias da cidade, onde há maior fluxo de 

veículos e pedestres. A instalação do sinalizador muito contribuirá no sentido de dar maior visibilidade 

aos motoristas da intenção do pedestre em atravessar.  

  

A faixa com iluminação em LED chama a atenção do condutor, permitindo que ele veja o 

pedestre durante a travessia e também garante maior claridade da pista, principalmente no período 

noturno, quando a visibilidade do motorista fica comprometida. 

A medida tem como finalidade, garantir mais segurança aos pedestres ao atravessarem na faixa, 

bem como aos condutores. 

Portanto, solicitamos que sejam instalados Sinalizadores Luminosos em LED nas faixas de 

pedestres das principais vias da cidade, para proporcionar maior segurança a população. 

Considerando a mobilidade urbana como patrimônio social, assim como o empenho desta 

administração para que ela se torne cada dia mais humana, aguardamos as devidas providências, neste 

sentido, por parte do Executivo. 

  

Lucas do Rio Verde-MT, Plenário Vereador João José Callai, 18 de setembro de 2019. 

 

 

ROBERTO BARRA    AIRTON CALLAI 

Vereador     Vereador 

 

Anexo I 

 

 
 

Anexo II 



 
 

 

 

 

Item 7 

Leitura do Projeto de Resolução N. 29/2019 – Mesa Diretora (Institui a Comissão Especial de 

Análise do Projeto de Lei Complementar N. 09, de autoria do Poder Executivo) 

 

Solicitar a indicação de 3 vereadores para compor a comissão especial 

Solicitar o parecer verbal da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final 

Colocar o projeto em discussão e em única votação  
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N. 29, DE 23 DE SETEMBRO 2019. 
 
 

Institui a Comissão Especial de Análise do Projeto de 

Lei Complementar N. 09/2019 do Poder Executivo. 
 

 

O Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de 

Mato Grosso. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte Projeto de 

Resolução: 
 

 

 Art. 1º Fica instituída a Comissão Especial para análise do Projeto de Lei Complementar 

Executivo N. 09/2019, do Poder Executivo que Altera redação de dispositivos e anexos da Lei 

Complementar nº 189/2019 e dá outras providências. 
 

Art. 2º A composição da Comissão Especial prevista no artigo anterior será de 03 (três) 

membros, observada em sua composição o atendimento ao princípio da representação partidária. 
 

Art. 3º Conforme indicação da representação partidária, a Comissão Especial ficou com a 

seguinte composição:  

 

Membro: Ver.  

Membro: Ver.  

Membro: Ver.  

 

Art. 4º A Comissão de que trata o artigo anterior reunir-se-á em sessões periódicas, 

semanalmente, e deliberará por maioria absoluta de seus membros. 
 



Art. 5º A Comissão instituída por esta Resolução terá um prazo de 90 (noventa) dias, contados 

da data de sua instalação, para conclusão de seus trabalhos. 
 

Art. 6º Aplicam-se ao Presidente e Relator da Comissão Especial, as mesmas disposições 

regimentais cabíveis em funções de natureza análoga, nas comissões permanentes. 
 

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua promulgação. 
 

Lucas do Rio Verde-MT, Plenário Vereador João José Callai, 23 setembro de 2019. 
 

 

DIRCEU CAMILO COSMA                                           FERNANDO PAEL 

                     Presidente                                                                      Vice-presidente 

 

 

WAGNER CAVALCANTE GODOY                                  MÁRCIA PELICIOLI 

                     Primeiro Secretário                                                          Segunda Secretária 

 

 

 
 

 

Item 8 

Leitura do Projeto de Lei Complementar N. 04/2019 – Poder Legislativo (Altera o Anexo I da Lei 

Complementar N. 57/2007 que dispõe sobre o Zoneamento do Uso e da Ocupação do Solo Urbano do 

Município de Lucas do Rio Verde) 

 

O projeto está com o parecer favorável da Comissão de Especial instituída pela Resolução N. 387/2019 

Colocar o projeto em discussão e em primeira votação nominal 

 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 04, DE 06 DE SETEMBRO DE 2019. 

Dispõe sobre a alteração de Anexo da Lei Complementar N. 57 

de 11 de dezembro de 2007 que dispõe sobre o Zoneamento do 

Uso e da Ocupação do Solo Urbano do Município de Lucas do 

Rio Verde – MT e dá outras providências. 

O Presidente da Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, 

faço saber que a Câmara Municipal aprovou o seguinte Projeto de Lei Complementar: 
 

Art. 1º Fica alterado o mapa do anexo I da Lei Complementar N. 57 de 2007 que dispõe sobre 

o Zoneamento do Uso e da Ocupação do Solo Urbano do Município de Lucas do Rio Verde – MT, o 

qual passará a vigorar na forma do acostado a presente Lei. 

 

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

Dirceu Camilo Cosma                   Fernando Pael                Wagner Cavalcante Godoy               

              Vereador PV                           Vereador DEM                            Vereador SD 

 

       Marcia Pelicioli                      Marcos Manoel Barbosa                             Airton Callai                                 



      Vereadora PSDB                          Vereador PTB                                        Vereador PRB                              

 

 

Roberto Barra                           Jiloir Pelicioli                  Jaime Eduardo Floriano 

         Vereador DC                               Vereador PDT                          Vereador PDT 

 

 

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 04 DE 2019 

 

Nobres Pares, 

 

 O Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, possui ao longo da Avenida 

Ângelo Antônio Dall’Alba o zoneamento ZCS-01 (Zona de Comércio e Serviço 01), e em sua maior 

parte posteriormente no sentido Leste ZR-03 (Zona Residencial 03), ficando apenas algumas faixas 

próximas a Avenida das Nações como zona de transição em ZR-02 (Zona Residencial 02).   

Os pontos onde consta ZR-02 ainda não estão urbanizados devido à dimensão mínima dos 

lotes, o que torna para o agente loteador, inviável o empreendimento.  

Por se tratar de uma região onde a urbanização está acontecendo do sentido Sudeste para Norte 

observa-se que as áreas mostradas foram limitadas até esse zoneamento (ZR-02), tornando a expansão 

destas áreas limitadas não apenas pela Avenida Ângelo Antônio Dall’Alba, mas sim pelo próprio 

zoneamento, o que deixa as vias de ligação distantes dos loteamentos já existentes. 

A presente proposta tem um intuito de fomentar a região onde a área de transição ZR-02 se 

tornou um condicionante.  Como pode ser observado pelo zoneamento atual do município, apenas a 

área destaca em vermelho não é ZR-03. 

O que determina como área ainda não urbanizada. No entorno destas áreas em destaque já 

existe infraestrutura tal como escola, postos de saúde, rede de esgoto entre outros, o que torna o 

adensamento populacional proposto para ZR-03 altamente interessante, o que também auxiliaria na 

fomentação da região tendo como via de regra a primeira faixa da Avenida Ângelo Dall’Alba como 

ZCS-01, e logo posteriormente já ZR-03, criando assim há possibilidade de que os agentes loteadores 

possam criar zonas de acesso pela Avenida Ângelo Dall’Alba facilitando o  tráfego das pessoas que ali 

residem e incentivando futuras edificações naquela região como pode ser observado na figura 02. 

 

Palácio do Cidadão, Plenário Vereador João José Callai, 06 de setembro de 2019. 

 

 

Dirceu Camilo Cosma                    Fernando Pael                Wagner Cavalcante Godoy  

              Vereador PV                           Vereador DEM                             Vereador SD 

 

 



 

       Marcos Manoel Barbosa                                                                              Airton Callai    

                Vereador PTB                                                                                    Vereador PRB   

 

 

 

 

 

Item 9 

Leitura do Projeto de Lei Complementar N. 07/2019 – Poder Executivo (Cria o cargo de Auditor 

Fiscal do Município, de provimento efetivo, no âmbito da Administração Pública do Município de Lucas do Rio 

Verde e dá outras providências.) 

 

O projeto está com o parecer favorável da Comissão de Especial instituída pela Resolução N. 388/2019 

Colocar o projeto em discussão e em primeira votação nominal 

 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N. 07, DE 09 DE SETEMBRO DE 2019. 

 

Cria o cargo de Auditor Fiscal do Município, de provimento efetivo, no 

âmbito da Administração Pública do Município de Lucas do Rio Verde e 

dá outras providências. 

 

  O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso. Faz saber que a Câmara 

Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar: 

 

  Art. 1º Fica criado o cargo efetivo de Auditor Fiscal do Município na forma prevista nesta Lei 

Complementar. 

 

  Art. 2º Fica acrescido à Tabela I (Lotacionograma dos Cargos Efetivos – Cargos de Nível Superior – 

Grupo E) do Anexo I da Lei Complementar Municipal nº 40/2005, cuja última redação foi dada pela Lei 

Complementar Municipal nº 184, de 22 de agosto de 2018, o seguinte quadro: 

 
Quant. Denominação 

do cargo 

Grupos  

Ocupacionais 

Código 

do Cargo 

 

C/H/S Referência 

na Tabela 

Nível Venc. 

R$ 

Requisitos 

Básicos 

04 Auditor 

Fiscal do 

Município 

E5 1137 40 174 IV 7.055,71 Curso de 

Ensino 

Superior 

Completo 

e CNH 

categoria 

“AB” 
 

  Art. 3º Fica incluído as atribuições (descrição sintética e descrição detalhada) e especificações 

(requisitos e escolaridade mínima para ingresso na carreira de Auditor Fiscal do Município) no Anexo VI 

(Descrição de Cargos Efetivos) da Lei Complementar Municipal nº 40/2005 da forma seguinte: 
 

AUDITOR FISCAL DO MUNICÍPIO 
 

Descrição Sintética:  

Fazer notificações e intimações; efetuar cobranças de tributos municipais; efetuar sindicâncias e diligências no 

sentido de orientar, fiscalizar e fazer cumprir as disposições legais aos contribuintes alcançados pela 

competência tributária municipal. 
 

Descrição Detalhada: 

- Executar a fiscalização, planejamento, programação, supervisão, coordenação, orientação e controle das 

atividades no âmbito da competência tributária municipal, de conformidade com a legislação em vigor; 

- Orientar contribuições visando ao exato cumprimento da Legislação Tributária; 



- Lavrar termos, intimações e notificações, de conformidade com a legislação pertinente: executar a auditoria 

fiscal em relação a contribuintes e demais pessoas naturais e jurídicas ligadas à situação que constitua o fato 

gerador da obrigação tributária; 

- Constituir o crédito tributário mediante o respectivo lançamento; 
 

- Proceder a inspeção dos estabelecimentos de contribuintes e demais pessoas ligadas ao fato gerador do tributo; 

- Proceder a retenção, mediante lavratura de termo, de livros, documentos e papéis necessários ao exame fiscal; 

- Proceder ao arbitramento do crédito tributário, nos casos e na forma prevista na legislação pertinente; 

- Proceder a cobrança de tributos municipais, bem como dos acessórios, adicionais e penalidades, nos casos 

previstos em lei; 

- Prestar informações e emitir pareceres, elaborar relatórios e boletins estatísticos de produção; 

- Gerir os cadastros de contribuintes outorgando inclusões, exclusões, alterações e respectivo processamento de 

acordo com a legislação; 

- Emitir pareceres sobre a criação, alteração ou suspensão de tributos; 

- Exercer ou executar outras atividades ou encargos que lhe sejam determinados por lei ou ato regular emitido 

por autoridade competente; 

- Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das 

demais atividades; 

- Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades; 

- Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão 

sob sua responsabilidade; 

- Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado. 
 

Especificações: 

- Requisito (s) da Função: A ser especificado no Edital de Abertura do respectivo concurso. 

- Escolaridade: Curso de Ensino Superior Completo e CNH categoria "AB". 
 

  Art. 4º O provimento do cargo criado por esta Lei será realizado de forma gradual, condicionado a 

expressa autorização em anexo próprio da Lei Orçamentária Anual, com dotação suficiente. 

 

  Art. 5º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 

em contrário. 
 

Lucas do Rio Verde-MT, de 09 de setembro de 2019. 

FLORI LUIZ BINOTTI 

Prefeito Municipal 

 

José Luiz Picolo 

Diretor de Desenvolvimento Sustentável 

Giovanni Rodrigues da Silva 

Secretário Municipal de Finanças 
 

André Pezzini 

Procurador Geral do Município 
 

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N. 07/2019. 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

Senhoras Vereadoras. 

Honramos em submeter à Casa Legislativa Municipal, por intermédio de Vossa Excelência, 

para fins de apreciação e pretendida aprovação, atendidos os dispositivos que disciplinam o processo 

legislativo, o incluso Projeto de Lei Complementar que versa sobre a criação do cargo de Auditor 

Fiscal do Município de provimento efetivo no âmbito da administração pública do Município de Lucas 

do Rio Verde/MT. 

O projeto ora apresentado tem por objetivo motivar o incremento da arrecadação e a prática da 

fiscalização em padrões de eficiência e qualidade exigidos pela demanda fiscal do Município, 



mediante o reconhecimento dos resultados alcançados, compatibilizado com um cargo que exija nível 

de formação superior com autonomia fiscal da administração fazendária e seus servidores (art. 37, 

XVIII, da CF). Oportuno citar:  

"A exigência de nível superior é perfeitamente normal no concurso público 

para provimento no cargo de auditor fiscal, sem, no entanto, aplicar restrições 

a determinadas carreiras, pois o objetivo é o grau de conhecimento e não a 

sua especialização.  Tanto faz que o concursado possua formação em ciências 

exatas, ciências sociais ou humanas, ou até mesmo em ciências da saúde”.  

(In. TAUIL, Roberto A. Consultor Municipal. A Carreira de Fiscal 

Tributário Municipal. 2011. Disponível em: 

<http://www.consultormunicipal.adv.br/novo/admmun/0080.pdf>. Acesso em: 

14 ago. 2019.). (destaquei) 

Estima-se, assim,  

a) fortalecer a autonomia do Auditor Fiscal Municipal, permitindo o pleno desenvolvimento de 

suas atividades com impessoalidade, eficácia, eficiência, preservação de sigilo, moralidade, probidade, 

motivação, permanência e justiça fiscal;  

b) o induzimento à prestação de serviços públicos de excelência; e  

c) o desenvolvimento de trajetória profissional corresponsável, que possibilite o 

estabelecimento da trajetória de carreira, mediante crescimento horizontal e vertical por merecimento. 

E, por seguinte, investir os recursos obtidos nas obras e ações prioritárias já propostas nos 

instrumentos de planejamento do Município. 

  Cumpre salientar que anexo a este projeto encontra-se parecer de impacto orçamentário-

financeiro favorável, posto que se demonstra respeito ao que preceitua a LRF e demais disposições 

legais aplicáveis à espécie. 

Ante o exposto, enviamos o Projeto de Lei Complementar, certos de que podemos contar com a 

compreensão de Vossas Excelências que sempre priorizaram as questões voltadas aos direitos sociais 

do cidadão no desenvolvimento municipal. 

Atenciosamente, 

FLORI LUIZ BINOTTI 

Prefeito Municipal 
 

José Luiz Picolo 

Diretor de Desenvolvimento Sustentável 

Giovanni Rodrigues da Silva 

Secretário Municipal de Finanças 

 

André Pezzini 

Procurador Geral do Município 



Item 10 

Leitura do Projeto de Lei Complementar N. 08/2019 – Poder Executivo (Altera a remuneração 

inicial do cargo de assistente social 30h) 

 

O projeto está com o parecer favorável da Comissão de Especial instituída pela Resolução N. 389/2019 

Colocar o projeto em discussão e em primeira votação nominal 

 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 08, DE 11 DE SETEMBRO DE 2019. 

  

Altera remuneração inicial do cargo de Assistente 

Social – 30 horas. 

 

  O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso. Faz saber que a 

Câmara municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 

  Art. 1º Fica alterada a remuneração inicial do cargo de Assistente Social – 30 horas prevista na 

Tabela I (Cargos de Nível Superior – Grupo E) do Anexo I da Lei Complementar nº 40/2005, cuja 

última redação foi dada pela Lei Complementar Municipal nº Lei Complementar nº 184, de 22 de 

agosto de 2018, da forma seguinte: 

 
Quant. Denominação 

do cargo 

Grupo Cargos 

em 

C/H/S Referência Nível Venc. Requisitos 

básicos 

15 Assistente 

Social 

E11  30 142 IV 5.612,39 Curso 

Superior em 

Serviço 

Social e 

inscrição no 

CRESS 

 

  Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

Lucas do Rio Verde, 11 de setembro de 2019. 

 

 

 

FLORI LUIZ BINOTTI 

Prefeito Municipal 

 

 

 

José Luiz Picolo 

Diretor de Desenvolvimento Sustentável 

Lucileide Queiroz Gurka 

Secretária de Assistência Social 

 

André Pezzini 

Procurador-Geral do Município 

 

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N. 08/2019 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

Senhoras Vereadoras: 



 

Temos a honra de submeter à consideração dessa Casa Legislativa, por intermédio de Vossas 

Excelências, para fins de apreciação e pretendida aprovação, atendidos os dispositivos que disciplinam 

o processo legislativo, o presente Projeto de Lei Complementar que “Altera remuneração inicial do 

cargo de Assistente Social – 30 horas”, pelos motivos a seguir expostos. 

 

O cargo de Assistente Social – 30 horas é cargo pertencente ao quadro efetivo dos servidores 

públicos municipais e previsto na Lei Complementar nº 40/2005 (Lei que estabelece o Plano de 

Cargos, Carreira e Salário dos servidores do Município de Lucas do Rio Verde – PCCS). Trata-se de 

cargo que só pode ser ocupado por aqueles detentores de curso superior de graduação em Serviço 

Social, após prévia aprovação em concurso público. 

 

Atualmente, o Município de Lucas do Rio Verde possui em seus quadros 15 (quinze) vagas de 

Assistentes Sociais e todas elas encontram-se providas. 

 

Os Assistentes Sociais do Município vêm apresentando desde 2014 diversos pleitos referentes a 

questão remuneratória da forma seguinte: 

 

1 – Ata 001/2014 de reunião dos Assistentes Sociais ocorrida 25/07/2014 protocolizado no 

Paço Municipal em 19/11/2014 (protocolo 10271/2014). 

 

2 – Cópia de e-mail enviado ao CRESS datado de 04/12/2014 e que foi recebido pela Sra. 

Janice Angeli Vaz Ribeiro (então Secretária Municipal de Assistência Social e Habitação) com 

a demonstração da evolução dos salários da carreira. Consta em 2011 que Assistentes Sociais, 

Psicólogo e Fonoaudiólogo possuíam a mesma remuneração (R$ 2.954,37), cenário repetido 

em 2012 (R$ 3.240,21) e 2013 (R$ 3.240,21). Já em 2014, ano em que os assistentes sociais 

conseguem reduzir sua carga horária semanal de 40h para 30h (adaptando a legislação 

municipal ao que dispõe a Lei Federal nº 12.317/2010) mas os salários ficam menores que a 

remuneração base percebida pelos psicólogos e fonoaudiólogos – 40 horas por semana (R$ 

3.763,47) e vencimento base dos Assistentes Sociais para a ser naquele ano de R$ 3.441,09. 

 

3 – Resposta da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde através do Ofício n. 931/2014/GP 

que após apresentar o valor hora pago a Assistentes Sociais de diversos municípios mato-

grossenses, afirmou-se que o Município de Lucas do Rio Verde “está entre os mais altos 

valores pagos pela hora trabalhada” da categoria. 



 

4 – Novo Ofício nº 001/2015 (protocolo 316/2015) apresentado pelos Assistentes Sociais em 

que solicitam diversas informações. 

 

5 – Ofício nº 001/2015 (protocolo 316/2015) foi respondido pela Prefeitura através do Ofício 

nº: 030/2015/SMPG. 

 

6 – Informativo nº 001/2017 (protocolo 161/2018) e que, dentre outras informações consignam 

que “[...] os profissionais vêm tentando por meio de diálogos junto às pastas e de formas 

administrativas reivindicar a readequação de salários. Como pode ser observado no documento 

anexo, os números falam por si. A possível adequação dos salários gerariam um baixo custo 

aos cofres públicos”. 

 

7 – Ofício nº 001/2017 (protocolo 163/2018) em que apresentam questionamentos e, entre eles, 

“por quais razões os assistentes sociais ficaram excluídos do reenquadramento salarial?”. 

 

8 – O protocolo 163/2018 foi respondido pelo Ofício nº 063/2018/SMA em que consta que 

“[...] qualquer adequação de salário ou categoria deve ser feita de forma responsável, 

sustentável e duradoura, não podendo ocorrer o comprometimento das receitas públicas acima 

de 60% com pessoal, sob pena de super onerar os cofres públicos municipais e quem sabe, 

acabar por inviabilizar investimentos em áreas essenciais”. 

 

9 – Os Assistentes Sociais apresentaram novo pleito de reestruturação remuneratória através do 

Ofício nº 004/2019 (datado de 08/07/2019). 

 

10 – O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio Verde (SINSERPM) em 

petição datada de 22/08/2019 também apresentam pedido de equiparação salarial dos 

Assistentes Sociais em relação a outros profissionais de nível superior. No que se refere ao 

pleito viabilizado pela entidade sindical, cumpre salientar: 

 

“Em atendimento a demanda dos Servidores Públicos Municipais pertencentes 

ao cargo de Assistentes Sociais, vem apresentar resposta ao ofício 

058/2019/SMA. 

Conforme consta, a categoria aqui representada vem desde meados de 2014 

requerendo junto a administração pública o reenquadramento salarial, tal 

pedido se deu pelo fato de que no ano supracitado foi realizado 

reenquadramento de diversos cargos do município deixando de ser realizado o 

mesmo com os profissionais Assistentes Sociais. 



Os profissionais acreditam que a época o reenquadramento foi negado em 

razão da redução de carga horária dos assistentes sócias, que passaram 

trabalhar 30 horas semanais cumprindo os fundamentos da Lei Federal 12.317 

de 26 de agosto de 2010. 

Pois bem, após aproximadamente 05 anos de tratativas com a administração 

pública, foi encaminhado ofício requerendo que os servidores (assistentes 

sociais) apresentassem para a Administração Municipal a legalidade do pedido 

de reenquadramento salarial da categoria, para que assim não gere 

ilegalidade/irregularidade para o Município. 

[...] cumpre salientar que o reajuste salarial visa trazer mais dignidade ao 

servidor, bem como colocá-lo em igualdade aos demais profissionais de nível 

superior que exercem funções na Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, 

como psicólogos, nutricionistas que em vários casos ficam lotados no mesmo 

local dos Assistentes Sociais, esses recebem seus salários a menor”. 

   

  Desse modo, o presente projeto de Lei Complementar tem como objetivo aprovar nova 

remuneração do cargo de Assistente Social – 30 horas ao mesmo patamar inicial de outros cargos de 

nível superior. Assim, a remuneração atual estabelecida em R$ 5.163,63 passaria para R$ 5.612,39. 

 

  Cumpre salientar que anexo a este projeto encontra-se parecer de impacto orçamentário-

financeiro favorável, posto que demonstra respeito ao que preceitua a LRF e demais disposições legais 

aplicáveis à espécie. 

 

  Diante do exposto, Nobres Edis, é de salutar importância que Vossas Excelências deem mais 

uma vez um voto de confiança a sociedade luverdense e aprovem integralmente este projeto de lei 

complementar. 

 

  Atenciosamente, 

 

FLORI LUIZ BINOTTI 

Prefeito Municipal 

 

 

José Luiz Picolo 

Diretor de Desenvolvimento Sustentável 

Lucileide Queiroz Gurka 

Secretária de Assistência Social 

 

 

 

André Pezzini 

Procurador-Geral do Município 

 

 


