
PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA N. 01, DE 10 DE AGOSTO DE 2012 
 

Altera dispositivo da Lei Orgânica Municipal e dá 
outras providências. 

 
O Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Lucas do Rio Verde, Estado 

de Mato Grosso. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte Emenda 
à Lei Orgânica: 
 

Art. 1º Altera a redação do caput e do § 2º do art. 24 da Lei Orgânica Municipal, que 
passam a vigorar com a seguinte redação: 
 
 Art. 24. A Câmara Municipal se reunirá, anualmente, na sede do Município, 
independentemente de convocação, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de 
dezembro. 
 

§ 1º ... 
 

§ 2 A Câmara Municipal se reunirá, em sessão preparatória, a partir do dia 1º de janeiro, 
no primeiro ano da legislatura, para posse de seus membros e eleição da respectiva Mesa 
Diretora, para mandato de 02 (dois) anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na mesma 
legislatura. 
 

Art. 2º  Esta Emenda entra em vigor na data de sua promulgação. 
 
 Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, em especial o artigo 2º da Emenda à Lei 
Orgânica n. 05, de 06 de junho de 2006. 
 

Palácio do Cidadão, 10 de agosto de 2012. 
 
 
 
 

Carlos Girotto                          Eliseu Sávio Diniz                    Aluízio José Bassani 
    Presidente                               Vice-Presidente                             1º Secretário 

 
 
 
 

Pedro Fernandes de Gois                Airton Callai                    Ana Chupel Kothrade 
         2º Secretário                             Vereador                                Vereadora 

 
 
 
 

  Fernando Pael                     José Carlos de Oliveira                   Márcio Albieri 
     Vereador                                    Vereador                                    Vereador 



JUSTIFICATIVA A PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA N . 01/2012 
 
Aos 
Exmos. Srs. 
VEREADORES E VEREADORA 
 
 A presente Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal que ora encaminhamos para 
apreciação dos Vereadores integrantes desta Casa de Leis, tem por objetivo principal a alterar o 
prazo de mandato da Mesa Diretora da Câmara de Municipal, a fim de dar maior respaldo aos 
eleitos, principalmente ao novo Presidente do Legislativo que terá prazo maior para desenvolver 
seu trabalho e, assim, realizar boa gestão a frente da Instituição Câmara, atendendo ao que se 
espera do legislador. 
 
 Nosso anseio é que seja proporcionado ao Poder Legislativo luverdense maior 
estabilidade política, pois em se aumentando o prazo de vigência de cada Mesa Diretora se 
diminuirá a tensão política entre os parlamentares, evitando-se desgastes entre os Pares e 
aumentando a preocupação com as ações em prol da sociedade luverdense. Espera-se, ainda, que 
a representatividade partidária na composição da Mesa Diretora do Poder Legislativo aumente, 
pois se estará diminuindo a participação geral dos vereadores na administração da Câmara, 
devendo, com isso, propiciar maior participação a todos os partidos políticos que integram o 
Legislativo Luverdense, a bem de fortalecer a democracia e as práticas democráticas, essências à 
eficiência dos entes públicos. 
 
 Diante do exposto, apresentamos esta Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal para 
que seja dispensada a atenção necessária e após análise da Comissão Especial a Proposta seja 
deliberada em Plenário pelos Nobres Edis, e que seja aprovada em sua totalidade, de acordo com 
a devida forma regimental desta Casa de Leis, para surtir os efeitos desejados. 
 

Atenciosamente, 
Palácio do Cidadão, 10 de agosto de 2012. 

 
 
 
 

Carlos Girotto                          Eliseu Sávio Diniz                    Aluízio José Bassani 
    Presidente                               Vice-Presidente                             1º Secretário 

 
 
 
 

Pedro Fernandes de Gois                Airton Callai                    Ana Chupel Kothrade 
         2º Secretário                             Vereador                                Vereadora 

 
 
 
 

  Fernando Pael                     José Carlos de Oliveira                   Márcio Albieri 
     Vereador                                    Vereador                                    Vereador 


