
PROJETO DE LEI N. 118, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017. 

 

Autoriza o Chefe do Poder Executivo 

Municipal a doar imóvel urbano ao Serviço 

Social do Transporte e Serviço Nacional de 

Aprendizagem do Transporte- SEST SENAT, 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 Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a doar imóvel urbano, 

denominado Lote 05A, Quadra 42, localizado no Loteamento Espaço do Empreendedor, 

município de Lucas do Rio Verde - MT, com área de 14.998,03m² (quatorze mil e 

novecentos e noventa e oito metros quadrados e trezentos centímetros quadrados), 

conforme mapa e memorial em anexo, ao Serviço Social do Transporte e Serviço 

Nacional de Aprendizagem do Transporte- SEST SENAT, entidades de direito privado, 

sem fins lucrativos, inscritas no CNPJ (MF) sob os números 73.471.989/0001-95 e 

73.471.963/0001-47, respectivamente, com sede em Brasília/DF. 

 

Art. 2º A doação de que trata a presente Lei, destina-se a implantação de uma 

unidade tipo “C” do SEST SENAT. 

 

Art. 3º A doação a que se refere esta lei é intransferível e o imóvel doado deverá 

ser utilizado única e exclusivamente para os fins a que se destina, ou seja, implantação 

de unidade tipo “C” do SEST SENAT, a qual deverá ter início no prazo de 12 (doze) 

meses, sob pena de resolução da doação e retorno imediato do imóvel ao Município de 

Lucas do Rio Verde, sem indenização seja a que título for. 

 

Art. 4° A partir da vigência desta Lei o Serviço Social do Transporte e Serviço 

Nacional de Aprendizagem do Transporte- SEST SENAT, fluirão plenamente do 

imóvel mencionado no artigo 1° e responderão por todos os encargos que por ventura 

venham a incidir sobre o mesmo. 

 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Lucas do Rio Verde, 07 de dezembro de 2017. 

 

 

 

FLORI LUIZ BINOTTI 

Prefeito Municipal 

 

 

 



ANEXO ÚNICO 

 

 
 

 



 
 

 

 



MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N. 118/2017 

 

Senhor Presidente: 

Senhores Vereadores; 

Senhoras Vereadoras; 

 

Tenho 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 Poder Executivo a contratar Operação de Crédito Externo junto à Caixa 

Econômica Federal, com outorga de garantia, e dá outras providências”, pelos 

seguintes motivos e justificativas: 

O Município de Lucas do Rio Verde-MT objetiva oferecer qualificação de mão de 

obra, de maneira continuada aos profissionais do transporte em todas as suas formas, 

sejam eles, motorista de caminhão, ônibus, táxi, mototáxi, dentre outros, para que então 

possa se tornar referência regional neste segmento que possui uma grande importância 

na economia local. 

Ressalta-se que as entidades SEST SENAT foram criadas pela Lei n. 8.706, de 14 

de setembro de 1993 e têm por objetivo, ser referência no setor de transporte, pelos 

serviços prestados nas áreas de desenvolvimento profissional e de promoção social, 

promovendo a melhoria de qualidade de vida e o desenvolvimento profissional dos 

trabalhadores do setor de transporte e seus dependentes, com responsabilidade 

socioambiental. 

A intenção da municipalidade é promover a qualidade de vida destes profissionais 

bem como de seus familiares, visto que além de atender a comunidade em geral, a 

unidade “C” do SEST SENAT, ofertará atendimentos de saúde em diversas áreas como: 

odontologia, fisioterapia, psicologia e nutrição, promoverá ainda ações de esporte, lazer 

e cultura. 

Conforme observa-se no Projeto de Implantação Unidade C que acompanha 

referida proposição, a Unidade contemplará 08 cadeiras odontológicas, 03 consultórios, 

Sala de Raio X, 09 salas de aula e 01 laboratório de informática, possibilitando 

mensalmente, 2.352 atendimentos odontológicos, 462 consultas médicas, 336 consultas 

em fisioterapia, 168 atendimentos em psicologia, 530 atendimentos na sala de raio X e 

35.000 horas de curso para aproximadamente 700 pessoas. 

Isso posto, convictos do bom-senso do Legislativo que sempre soube priorizar as 

ações que visam o bem-estar social do povo luverdense, enviamos o presente para 

tramitação em regime de urgência, aguardando que ao final seja o mesmo aprovado em 

sua totalidade. 

 

 Atenciosamente, 

 

 

FLORI LUIZ BINOTTI 

Prefeito Municipal 


