
DECRETO Nº 1678, DE 12 DE SETEMBRO DE 2007 
 
 
Institui o “Concurso do Mascote que representará 
oficialmente a Campanha de Coleta Seletiva do 
Lixo” no âmbito do Município de Lucas do Rio 
Verde 

 
MARINO JOSE FRANZ, Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei,   
 
Considerando a necessidade criar uma nova postura em relação ao lixo e estimular a 

comunidade a participar de maneira significante e correta no processo de reciclagem de lixo; 
 

D E C R E T A : 
 

Art. 1º  Fica o instituído o “Concurso do Mascote que representará oficialmente a 
Campanha de Coleta Seletiva do Lixo” no âmbito do Município de Lucas do Rio Verde que 
se regerá por este Decreto. 

 
Art. 2º  O objetivo do concurso é a seleção do “desenho” contendo a figura do 

mascote que representará oficialmente a Campanha da Coleta Seletiva do Lixo no Município 
de Lucas do Rio Verde. 

 
Art. 3º  O desenho escolhido poderá fazer parte da divulgação da Campanha da 

Coleta Seletiva do Lixo em folders, cartazes, impressos, camisetas ou quaisquer outros 
materiais de divulgação. 

 
Art. 4º  Poderão participar do concurso todos os alunos do Ensino Fundamental de 3ª 

a 6º série das Redes de Ensino do Município. 
 
Art. 5º  Os desenhos serão pré-selecionados na escola e após entregues na Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura, pelos gestores das unidades de ensino participantes até o 
dia 10 de outubro de 2007. 

 
Art. 6º  As unidades de ensino com até 300(trezentos) alunos regularmente 

matriculados de 3ª a 6º série poderão inscrever até 05 (cinco) desenhos e as unidades com 
menos de 300(trezentos) alunos regularmente matriculados de 3ª a 6ª série poderão inscrever 
até 03 (três) desenhos. 

 
Art. 7º  O trabalho deverá ser apresentado em uma única via, feito à mão livre, 

utilizando tinta nanquim, lápis preto ou colorido, giz de cera, ou outro meio similar. 
 
Art. 8º  Os “desenhos” inscritos serão julgados por comissão julgadora assim 

composta: 
I– 01(um) representante do Poder Executivo; 
II- 01(um) representante da imprensa escrita; 
III- 01(um) representante da imprensa falada; 



IV- 01 (um) representante da imprensa televisionada; 
V- 01(um) representante da Univerde. 
VI- 01 (um) representante Associação Comercial e Empresarial de Lucas do rio 

Verde – ACILVE; 
VII- 01 (um) representante do Instituto Sadia de Sustentabilidade. 
 
Art. 9º  Para avaliação dos desenhos participantes a comissão julgadora deverá 

observar os seguintes critérios: 
I- aplicabilidade publicitária do desenho; 
II- originalidade; 
III- criatividade; 
IV- coesão com o tema proposto; 
V- Não ser desenho já usado por qualquer outro anúncio publicitário. 
 
Art. 10  A Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde reserva-se de todos os 

direitos de uso do desenho escolhido cedido pelo criador, não cabendo a mesma quaisquer 
ônus sobre o uso, pagamento de cachês, direitos autorais e outros pagamentos ou 
ressarcimentos que venham a ser reivindicados pelo vencedor do concurso. 

 
Art. 10  A escolha do Mascote será anunciada pela Comissão Julgadora no dia 12 de 

outubro de 2007. 
 
Art. 11  A premiação do concurso se dará da seguinte forma: 
I- 01 (um) computador para o aluno criador do mascote; 
II- 01 (uma) câmera fotográfica digital para o professor que desenvolveu e 

acompanhou o trabalho; 
 
Art. 12  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 13  Revogam-se as disposições em contrário. 

 
Lucas do Rio Verde, 12 de setembro de 2007. 

 
 
 

MARINO JOSE FRANZ 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 

Solimara Ligia Moura 
Secretária de Educação e Cultura 

Luciane Bertinatto Copetti 
Secretária de Agricultura e Meio Ambiente 

 
 
Registre-se  e Publique-se 


