
PROJETO DE LEI N. 14, DE 31 DE AGOSTO DE 2016 

 

 

Denomina de Praça da Rosa Mística a 

área de terra pública localizada no Lote 

01 da Quadra 70A, no Bairro Rio Verde, 

no Município de Lucas do Rio Verde-MT. 

 

 

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

Estado de Mato Grosso. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou o seguinte Projeto de 

Lei: 

 

 

Art. 1º Denomina “Praça da Rosa Mística” a área de terra pública localizada no Lote 01 

da Quadra 70A, com área de 15.707,96m² (quinze mil e setecentos e sete vírgula noventa e 

seis metros quadrados), localizado no Bairro Rio Verde, neste Município, matrícula n. 1.809 

do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde-MT. 

 

Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a dar publicidade desta lei, 

comunicando aos órgãos constituídos no município, para atualização dos endereços, tais como 

CEMAT, Correios, SAAE, dentre outros que entender necessário. 

 

Art. 3º O Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura e Obras, deverá confeccionar placa de nomenclatura, contendo: a lei que 

denominou a praça, identificando a iniciativa da autoria, os símbolos do município e os nomes 

das autoridades constituídas do município, a época de sua aprovação. 

 

Art. 4º O Poder Executivo Municipal tem prazo de 30 (trinta) dias, após a publicação 

desta lei, para cumprir o estabelecido no art. 3º, devendo promover o ato de descerramento da 

placa, convidando para o ato o autor da lei, o presidente da Câmara de Vereadores, os demais 

vereadores e as pessoas ligadas a representatividade da Igreja Rosa Mística, que deu origem a 

denominação. 

 

Art. 5º As despesas com esta lei correrão a conta de dotação orçamentária própria da 

Secretaria Municipal Infraestrutura e Obras, constante no orçamento vigente, suplementada se 

necessário. 

 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Lucas do Rio Verde-MT, Plenário Vereador João José Callai, 31 de agosto de 2016. 

 

 

 

 

 

ROBERTO BARRA 

Vereador 

 

 



JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI N. 14/2016 
 

Aos Exmos. Senhores 

VEREADORES e VEREADORA 
 

Ao tempo que expresso meus cumprimentos, tenho a honra de submeter à 

consideração de Vossas Excelências este Projeto de Lei que Denomina de Praça da Rosa 

Mística a área de terra pública localizada no Lote 01 da Quadra 70A, no Bairro Rio Verde, 

no Município de Lucas do Rio Verde-MT, com área de terra pública de 15.707,96m² (quinze 

mil setecentos e sete vírgula noventa e seis metros quadrados), localizado no Bairro Rio 

Verde, neste Município, sob a matrícula n. 1.809 do Cartório de Registro de Imóveis do 

Município de Lucas do Rio Verde-MT, a fim de obter a devida apreciação e posteriormente a 

aprovação unânime do mesmo pelos Nobres Edis. 
 

Analisando a legislação pertinente detectei que o referido local não possui 

denominação, porém, com a aprovação deste projeto daremos legalidade à denominação da 

citada área de terra, haja visto que, na prática, isso já aconteceu e de forma natural, por um 

motivo simples, a existência da Igreja Católica da Comunidade Nossa Senhora Rosa Mística, 

que lá está localizada há quase 30 anos, e recentemente foi inaugurado um novo templo, 

prédio construído pelos próprios moradores, numa área de terra permutada pelo Poder Público 

Municipal, com a aprovação dos vereadores. 
 

No referido local que se pretende denominar “Praça da Rosa Mística” abriga-se hoje a 

Secretaria Municipal de Saúde-Central de Regulação, que está instalada no prédio antigo da 

Igreja Rosa Mística, já que no dia 08/11/2014 foi inaugurado o novo templo da referida igreja, 

mais amplo, com capacidade para 800 pessoas sentadas, passando o antigo prédio ao domínio 

e posse em definitivo do Poder Executivo Municipal. Então, já que o local tornou-se público 

de fato e de direito, e já vinha sendo utilizada a área pela população, como praça, pois servia 

para a realização de eventos diversos, inclusive pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, 

Cultura e Turismo, então, nada mais justo que dar a denominação ora proposta. 
 

Acredito que esta seja uma maneira honrosa de homenagearmos os participantes da 

Comunidade Rosa Mística, que há muitos anos não imaginavam que o referido local se 

tornaria um marco histórico do município. Afinal, todos os que moram ou visitam Lucas do 

Rio Verde passam pelo local, o que fez do prédio um referencial simbólico da cidade, mas 

que, para os fieis daquela comunidade, tornou-se ainda um marco religioso, principalmente 

pela forma que foi construída, com doações de toda população luverdense. 
 

Pelo exposto, e pela importância do local e de sua simbologia para nossa comunidade, 

apresento este Projeto de Lei, na certeza de seu acolhimento, de acordo com a devida forma 

regimental desta Casa de Leis e, que os nobres Edis dispensem a ele a mesma atenção dada às 

demais matérias aqui apresentadas, sendo, após, aprovado em sua totalidade, para o 

atendimento dos anseios da imensa maioria da população luverdense, principalmente dos 

moradores da Comunidade Católica Nossa Senhora Rosa Mística. 
 

Atenciosamente, 
 

Lucas do Rio Verde-MT, Plenário Vereador João José Callai, 22 de julho de 2016. 

 

 

 

 

ROBERTO BARRA 

Vereador 



MAPA DE LOCALIZAÇÃO 

 

 



 


