
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 02, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018. 

 

Concede o Título de Cidadã Honorária de Lucas do Rio 

Verde-MT à Exma. Sra. Neiva Maria Grass dos Reis. 

 

 

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 à Exma. Sra.  Neiva Maria Grass 

dos Reis. 

 

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 João José Callai, 20 de fevereiro de 2018. 

 

 

 

 

AIRTON CALLAI 

Vereador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUSTIFICATVA 

Nome:  NEIVA MARIA GRASS DOS REIS 

Nascida:  Em Santo Ângelo – Rio Grande do Sul 

  No dia 28.08.1958 

Mãe de Três Filhos. 

 

Sua chegada em Lucas do Rio Verde: 

Pelos idos de 1980, aproximadamente, chegou à beira do Rio Verde, às margens da 

BR-163, onde nada ainda havia sido construído, só mato bruto. Sua família instalou-se por ali 

e por muito tempo o ponto de referência de sua residência era “Perto da Ponte do Rio Verde”. 

Na sequência, já algum tempo depois, chegou o projeto de assentamento do INCRA, 

órgão do qual teve a satisfação de ser parte integrante e nesse ínterim, viu nascer, naquela 

localidade que nem havia nome, uma cidade pujante, alvissareira e com uma economia 

baseada no agronegócio que é a base inicial de sustentação de uma economia, ou seja, toda a 

sustentação econômica de um município ou região, passa pelo setor agrícola. Tem orgulho da 

cidade que ajudou a construir e hoje se encontra entre os maiores PIBs do Setor do 

Agronegócio Brasileiro. 

Outras Participações: 

Fez parte da Diretoria do Clube de Mães, na época em que foi adquirida a sede própria 

daquele Clube. 

Fez parte da APAE, como Voluntária. 

Foi voluntária como cabeleireira na casa do Bom Samaritano. 

Foi proprietária de uma Boutique, por cerca de sete anos. 

 Fez parte da Patronagem do CTG de Lucas, por muitos anos. 

A Família: 

Seus dois filhos mais novos nasceram em Lucas. 

Morou na cidade de Lucas do Rio Verde por cerca de 30 anos. 

Seu filho mais novo foi sepultado nessa cidade, e a egrégia Câmara Municipal deu seu 

nome a um bairro da cidade. 

A sua família recebeu uma placa em que lhes foram outorgados o título de Pioneiros 

de Lucas do Rio Verde. 

AIRTON CALLAI 

Vereador 


