
PROJETO DECRETO LEGISLATIVO N. 10, DE 29 DE JUNHO DE 2018. 
 
 

Concede o Título de Cidadã Honorária de Lucas do 
Rio Verde-MT a Sra. Odete Mezzalira. 
 

 
 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 Cidadã Honorária de Lucas do Rio Verde-MT a Sra. Odete Mezzalira. 
 
 Art. 2º A referida concessão é pelos relevantes serviços prestados ao nosso Município 
e aos nossos Munícipes, 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, 29 de junho de 2018.  
 

 
 

JILOIR PELICIOLI 
Vereador 

 

 



JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 10/2018 

 
Aos 
Exmos. Senhores  
VEREADORES E VEREADORAS 

 Nascida em 4 de março de 1970, em Dois Vizinhos, Paraná, Dona Odete, 
casada, mãe de quatro filhos, chega a Lucas do Rio Verde em 1986 e começa sua atuação em 
nosso Município como proprietária do Restaurante “Bom Prato”. 
 

No despertar de uma missão voltada para a dignidade da pessoa humana em situação 
de vulnerabilidade, Odete Mezzalira decide coordenar trabalhos na “Acolhida Bom 
Samaritano” desde o ano de 2004, permanecendo lá até hoje. 
 

Desempenha com abnegação, dedicação e amor a árdua tarefa iniciada ainda na 
madrugada, acolhendo nas ruas pessoas carentes, por vezes doentes, dando a elas condições 
para alimentação, pouso e dignidade, auxiliando até mesmo a encontrar trabalho. 
 

Sua missão vai além, e no engajamento social realiza também trabalho voluntário 
levando às residências de pessoas menos favorecidas alimentos e roupas, acolhendo sempre 
crianças e adolescentes em situação de risco. 
 

Pelo brilhante e exemplar trabalho realizado, aliado à sua determinação pessoal, dando 
o melhor de si em prol da dignidade e resgate da pessoa humana na sociedade luverdense, é 
que a população Luverdense, aqui representada por seus Legisladores, reconhece o esforço 
dispensado na causa dos menos favorecidos. 
 
Diante da sua capacidade e desprendimento, está contribuindo, significativamente, para a melhoria 
da qualidade de vida, da saúde e do desenvolvimento pleno dos que chegam desprovidos e decidem 

viver em nosso Município, sendo assim, encaminho o presente projeto, com o intuito de conceder 
a Sra. Odete Mezzalira o Título de Cidadã Honorária de Lucas do Rio Verde-MT. 
 
 

Lucas do Rio Verde-MT, Plenário Vereador João José Callai, 29 de junho de 2018.  
 

 
 

JILOIR PELICIOLI 
Vereador 

 


