
PROJETO DE LEI N. 22, 07 DE MARÇO DE 2017 

 
 

 

Dispõe sobre a criação de slogan institucional "Lucas do 

Rio Verde: a capital da agroindústria", e dá outras 

providências. 
 

 

O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 

e promulga a seguinte Lei: 
 

Art. 1º Fica criado o Slogan Institucional intitulado "Lucas do Rio Verde: a 

capital da agroindústria", a ser utilizado em impressos oficiais, adesivos, camisetas, 

mensagens institucionais, cartazes, outdoors e congêneres, a fim de divulgar e promover 

o atributo peculiar de maior complexo agroindustrial do país ao município de Lucas do 

Rio Verde - MT. 

 

Parágrafo único. O Poder Executivo e o Poder Legislativo devem utilizar este 

slogan em conjunto com o nome do Município, em todas as correspondências, selos, 

papéis, formulários, páginas de internet, logomarca, veículos, pórticos, produtos, órgãos 

públicos, eventos entre outros, de forma progressiva sem a obrigatoriedade de promover 

alterações que gerem gastos aos cofres públicos. 

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato 

Grosso, 07 de março de 2017. 

 

 

FLORI LUIZ BINOTTI 

Prefeito Municipal



MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N. 22/2017 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores; 

Senhoras Vereadoras 

 

Tenho a honra de submeter à consideração dessa Augusta Casa Legislativa, por 

intermédio de Vossa Excelência, para fins de apreciação e pretendida aprovação, atendidos os 

dispositivos que disciplinam o processo legislativo, o incluso Projeto de Lei que versa sobre a 

criação do slogan institucional à cidade de Lucas do Rio Verde como sendo “A capital da 

agroindústria", pelos motivos a seguir expostos: 

Lucas do Rio Verde tem desde sua constituição sua economia baseada principalmente na 

produção de commodities como soja e milho. A partir da década de 2000, houve a introdução de 

importantes Complexos Agroindustriais no município, sendo o mais eminente deles a empresa 

Brasil Foods S.A. 

É importante salientar que o cultivo dos grãos em si ao ser mecanizado e se tornar 

extensivo não necessita de grande quantidade de mão-de-obra, pois não cria um número 

significativo de postos de trabalho, não incentivando a migração. A situação se torna diferente 

quando a atividade é organizada junto as indústrias, ou seja, quando a economia da localidade se 

torna agroindustrial; uma vez que esta organização produtiva demanda grande quantidade de 

mão-de-obra, fomentando a migração e expandindo significativamente a cidade. É por isso que 

Lucas do Rio Verde (MT) tem chamado a atenção, com um rápido desenvolvimento, num 

primeiro momento baseado na força econômica da soja e do milho, depois ampliando esse 

cenário com a chegada de grandes empresas integradoras de aves e suínos, as quais 

incentivaram também a vinda de outros tipos de indústrias, especialmente das indústrias de 

transformação. A agricultura aliada ao processo industrial transforma as relações de trabalho, 

como também expande o urbano e controla a sua reorganização espacial, dando à cidade status 

diferenciado frente aos demais centros urbanos, garantindo ao nosso município maior 

visibilidade e prestígio em âmbito não só estadual mas também nacional, quiçá internacional. 

Desta feita, encaminhamos o presente projeto de Lei para a apreciação de dos nobres 

Edis, que não têm olvidado esforços e optar por decisões objetivassem o bem-estar da nossa 

cidade e de nossa população. 

Atenciosamente, 

FLORI LUIZ BINOTTI 

Prefeito Municipal 

 


