
 
 
 

PROJETO DECRETO LEGISLATIVO N. 17, DE 07 DE JUNHO DE 2016 
 
 
 

Concede o Título de Cidadão Honorário 
de Lucas do Rio Verde-MT ao Senhor 
Celso Lampugnani. 

 
 
 

O Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Lucas do Rio Verde, 
Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal aprovou o seguinte Projeto de 
Decreto Legislativo: 
 
 
 

Art. 1º De acordo com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal e o Regimento 
Interno, a Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, concede o 
Título de Cidadão Honorário de Lucas do Rio Verde-MT ao Senhor Celso Lampugnani. 
 

Art. 2º A referida Concessão é pelos relevantes serviços prestados junto ao nosso 
Município, e se dá por merecimento. 
 
 Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Lucas do Rio Verde-MT, Plenário Vereador João José Callai, 07 de junho de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 

AIRTON CALLAI 
Vereador-PSB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 17/2016 
 
Aos 
Exmos. Senhores 
VEREADORES E VEREADORA 
 

O presente Projeto de Decreto Legislativo tem por objetivo conceder a o Senhor Celso 
Lampugnani o Título de Cidadão Honorário de Lucas do Rio Verde pelos relevantes serviços 
prestados à nossa comunidade, pois se trata de um cidadão de respeitabilidade provada e 
comprovada por seu comportamento sempre ético e sua conduta ilibada. 
 

O Sr. Celso Lampugnani é brasileiro, natural de Guaporé-RS, nascido em 12 de julho 
de 1945. Casado com Neuza Maria Lampugnani, companheira esta que lhe presenteou com 04 
(quatro) Cezar Augusto Lampugnani (in memorian), Rodrigo Lampugnani, Igor Lampugnani 
e Guilherme Lampugnani. 
 

Considerado um dos Pioneiros, reside em Lucas do Rio Verde há 29 (vinte e nove) 
anos, onde, junto com sua família foi um dos Pioneiros, atuando sempre no setor empresarial, 
sendo sócio proprietário do Supermercado Sacolão, gerando empregos e renda para dezenas 
de famílias. 
 

Sempre disposto a colaborar com o crescimento e nossa cidade, se empenhou em 
diversas entidades, fez parte da diretoria do CTG-Sentinela da Tradição, por 03 mandatos. No 
firme propósito de fortalecer o comércio luverdense, fez parte do Conselho Administrativo do 
Associação Comercial Empresarial de Lucas do Rio Verde (ACILVE), por 04 mandatos. 
 

Pensando em criar mais oportunidades para o ensino, foi parceiro da Escola Cooensino 
Universal Dois Mil, fazendo parte da Diretoria. Sempre atuante, mesmo com diversos afazeres 
e responsabilidades. Por 03 mandatos ajudou a fortalecer o cooperativismo na Cooperativa de 
Credito Sicredi como membro do Conselho Administrativo e como Vice-Presidente. 
 

Pensando no resgate e reinserção de pessoas na comunidade, atuou como Presidente e 
Vice-presidente da Associação Terapêutica Portal da Sobriedade. Entidade que tem como 
objetivo: Recuperação, apoio e tratamento ao uso indevido de substâncias psicoativas por 
adolescentes maiores de 12 anos de idade do sexo masculino. 
 

O Sr. Celso Lampugnani desempenha corretamente suas atividades profissionais, 
sempre cumpridor de suas obrigações. E como cidadão e pai de família, honrosamente, 
contribui sobremaneira e sendo exemplo para a formação cidadã de todos aqueles que têm o 
privilégio de sua companhia. Diante de sua história de vida, sempre pautada na ética e no 
respeito a família e ao próximo, e dos relevantes serviços que tem prestados junto ao 
Município, a concessão do Título de Cidadão Honorário se dá por merecimento, pois é um 
cidadão que contribui, significativamente, com o desenvolvimento de Lucas do Rio Verde. 
 

Lucas do Rio Verde-MT, Plenário Vereador João José Callai, 07 de junho de 2016. 
 
 

 
 
 

AIRTON CALLAI 
Vereador-PSB 
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