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Autoria do Vereador: AIRTON CALLAI 
 
 
 

Requeiro, nos termos do Decreto Legislativo n. 131/2014, a 
concessão da Moção N. 08/2016, de Aplausos, ao Sindicato 
Rural de Lucas do Rio Verde-MT, pela doação de R$ 
1.000.000,00 (hum milhão de reais) ao Hospital São Lucas, de 
nosso Município, para equipar as Unidades de Tratamento 
Intensivo (UTI) e os centros cirúrgicos da unidade de saúde. 

 
 
 
Ao 
Exmo. Sr. 
DIRCEU CAMILO COSMA 
Presidente da Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde-MT 
 
 
 
 Prezado Presidente, 
 
 Considerando o disposto no Decreto Legislativo N. 131, de 19 de maio de 2014, que 
Define critérios para a concessão de Moções pela Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde-
MT. 
 

REQUEIRO a indicação dos vereadores para a instituição de Comissão Especial de 
análise para a concessão da Moção N. 08/2016, de Aplausos, ao pela doação de R$ 
1.000.000,00 (hum milhão de reais) ao Hospital São Lucas, de nosso Município, para equipar 
as Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) e os centros cirúrgicos da unidade de saúde, que 
segue em anexo. 
 

Membro: Gilson Baitaca-PSB, indicado pelo PSB; 
Membro: Roberto Barra-PSD, indicado pelo PT; 
Membro: Gilson Gregório-PSDB, indicado pelo PT. 

 
Sem mais para o momento, reitero votos de elevada estima e distinta consideração. 

 
Lucas do Rio Verde-MT, Plenário Vereador João José Callai, 04 de maio de 2016. 

 
 
 
 
 

AIRTON CALLAI 
Vereador 



MOÇÃO N. 08, DE 04 DE MAIO 2016 

 
MOÇÃO DE APLAUSOS 

 
Autoria do Vereador: AIRTON CALLAI 

 
 A Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde-MT, representando o pensamento do 
povo Luverdense, vem a público externar MOÇÃO DE APLAUSOS ao SINDICATO 
RURAL DE LUCAS DO RIO VERDE, pela doação de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de 
reais) ao Hospital São Lucas, de nosso Município, para equipar as Unidades de Tratamento 
Intensivo (UTI) e os centros cirúrgicos da unidade de saúde. Ocorrido durante a cerimônia de 
posse da diretoria 2016/2019, na noite do dia 29 de abril, que, num ato de solidariedade, o 
Sindicato Rural de Lucas do Rio Verde deu aos luverdenses um verdadeiro exemplo de 
cidadania e amor ao próximo e a causa social, que contribui, significativamente, para a 
melhoria da qualidade de vida de nossa população. 
 

De acordo com o presidente do Sindicato Rural, Senhor Carlos Simon, que integra a 
diretoria há mais 10 anos, a doação é fruto da conscientização diante as dificuldades vividas 
no passado e, assim, agindo hoje de forma organizada e concreta, fazendo algo a mais e de 
forma humanizada pela população luverdense. 
 

De acordo com o explicitado pelo Senhor Simon, com esta atitude o produtor rural não 
só contribui com a instituição São Lucas como também com a população, familiares, amigos e 
com eles mesmos. Disse: “Esperamos ter contribuído para o melhoramento nos atendimentos 
e na qualidade da saúde do nosso município”. 
 

A doação é de suma importância para o funcionamento do hospital, na opinião da 
diretora do Hospital São Lucas, Fernanda Dotto, “Esse valor é extremamente expressivo para 
o Hospital São Lucas. Que esse gesto do Sindicato Rural de Lucas do Rio Verde seja seguido 
por outras entidades de classe e associações e enxerguem, assim como eles, que o Hospital 
São Lucas é uma instituição voltada para o bem-estar dos luverdenses”, reconhecendo, assim, 
a relevância do ato de doação. 
 

Para demonstrar o significado impar que a doação representou, a diretora ressaltou, 
ainda, que o valor doado possibilitou à entidade equipar as Unidades de Tratamento Intensivo 
(UTI) e os centros cirúrgicos da unidade de saúde. Disse: “É com imensa satisfação e gratidão 
que batizamos a ala de: “Ala Sindicato Rural”. Em nome do hospital e da sociedade 
luverdense mais uma vez agradecemos essa doação”. 
 

Pela visão coletiva e humanitária desses valorosos profissionais do cultivo da terra e, 
principalmente, pelo gesto, demonstrado à sociedade que o agronegócio tem compromisso 
com o social e com a busca da melhoria da qualidade de vida da população luverdense, é que 
externamos esta Moção de Aplausos ao Sindicato Rural de Lucas do Rio Verde-MT, pela 
doação de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) ao Hospital São Lucas, de nosso 
Município, para equipar as Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) e os centros cirúrgicos da 
unidade de saúde. 
 

Lucas do Rio Verde-MT, Plenário Vereador João José Callai, 04 de maio de 2016. 
 

 
 
 

AIRTON CALLAI 
Vereador 


