
PROJETO DECRETO LEGISLATIVO N. 11, DE 29 DE JUNHO DE 2018 
 
 
 

Concede o Título de Cidadão Honorário de Lucas 
do Rio Verde-MT ao Sr. João Aparecido Hernando 
de Matos. 
 

 
 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 Sr. João Aparecido Hernando de 
Matos. 
 
 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. 11/2018 

 
Aos 
Exmos. Senhores  
VEREADORES E VEREADORAS 

 O Sr. João Aparecido Hernando de Matos nasceu em 10/05/1964. Natural de Guairá-
PR, filho de Antônio de Matos e Alice Hernando de Matos se mudou para Lucas do Rio 
Verde-MT, residindo aqui desde então em maio de 1988.  
  
 João é pai de 04 filhos, sendo eles: Arthur Thomazoni de Matos, Alice Alves de 
Matos, Mateus Alves de Matos e Joana Heloise Silva de Matos.  
 
 Sem possuir formação acadêmica, possuindo, somente, força de vontade e garra para 
vencer na vida, João veio para o Mato Grosso, para a cidade de Novo Horizonte do Norte-MT, 
com apenas 08 anos de idade. Com a emancipação da cidade de Sinop-MT foi convidado por 
o então Prefeito da cidade, o Sr. Geraldino Dalmoso para compor sua equipe de trabalho, isso 
se deu por volta dos 1980. 
 
 Em 1984, no final da gestão, decidiu ir trabalhar na iniciativa privada, no ramo de 
gráfica. Em 1988 mudou-se para Lucas do Rio Verde-MT e fundou a empresa Gráfica Rio 
Verde. Devido à grande prosperidade da época, João investiu também no ramo moteleiro. 
  
 João foi criador do brasão do município, em 1988 e participa desde o ano de 2012 do 
Conselho de Saúde, além de está sempre presente nos clubes da cidade, prestando tanto 
serviços sociais como dando apoio financeiro aos mesmos, contribuindo, dessa forma, para o 
progresso do município. 
 
 Hodiernamente, administra sua empresa juntamente com seus filhos. Amante de 
práticas de esporte de vôo livre, paramotor, bem como esportes aquáticos, João tem muito 
orgulho de sua trajetória e um grande amor por Lucas do Rio Verde, que o recebeu de braços 
abertos.  
 
 Portanto, pelo reconhecimento em nos deixar serviços de grande relevância prestados 
ao município e pela persistência, através de ações que resultaram e ainda resultam em 
benefícios aos munícipes, é que encaminho o presente projeto, com o intuito de conceder ao 
Sr. João Aparecido Hernando de Matos o Título de Cidadão Honorário de Lucas do Rio 
Verde-MT. 
 
 

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

 
 

JILOIR PELICIOLI 
Vereador 


