
PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA N. 02, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2013 
 
 

Altera dispositivos 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 a seguinte Emenda 
a Lei Orgânica: 
 
 

Art. 1º Altera a redação do inciso VIII do art. 17 da Lei Orgânica Municipal, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
 
 Art. 17. ... 
 ... 

VIII  – conceder licença e autorizar o Prefeito e o Vice-Prefeito a ausentar-se do 
Município e do País por período superior a quinze dias, sob pena de perda do cargo; 

 
Art. 2º Altera a redação do caput do art. 49 da Lei Orgânica Municipal, que passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
 

Art. 49. O Prefeito e o Vice-Prefeito tomarão posse em Sessão da Câmara Municipal, no 
dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição, as 08 (oito) horas, prestando individualmente 
o seguinte compromisso: 
 

Art. 3º  Esta emenda entra em vigor na data de sua promulgação. 
 

Palácio do Cidadão, 07 de novembro de 2013. 
 
 
 
 
 

Airton Callai                              Aluízio José Bassani                          Carlos Girotto 
   Vereador                                           Vereador                                       Vereador 

 
 
 
 
 

Demétrio Cézar                  Francivaldo A. Vieira (Zulu)                   Gilson Gregório 
     Vereador                                       Vereador                                        Vereador 



JUSTIFICATIVA A PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA N . 02/2013 
 
 

Aos Exmos. 
VEREADORES 
 
 

 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 sanar 
equívoco cometido quando da promulgação da Emenda a Lei Orgânica n. 10, de 21 de outubro de 
2013, que alterou apenas o artigo 52 de nossa Lei Orgânica, que propiciou ao prefeito municipal e 
ao vice-prefeito municipal, quando no exercício do cargo, poder ausentar-se do Município e do 
País por período de até 15 (quinze) dias, sem a necessidade de licença prévia dos vereadores. 
 
 Com isso propomos compatibilizá-la alterando a redação do inciso VIII do artigo 17, 
deixando-a em consonância com nossa Constituição Federal e, de acordo com o que agora 
determina o artigo 52 de nossa Lei Orgânica. Haja vista a necessidade de darmos maior agilidade 
a administração pública, pois nosso Município é pujante e requer rapidez nas decisões político-
administrativas, visando propiciar ainda mais benefícios a população luverdense com 
consequente melhoria da qualidade de vida. 
 
 Altera, ainda, o caput do artigo 49, determinando que é as 08 (oito) horas o horário de 
realização da Sessão da Câmara para posse do Prefeito e do Vice-Prefeito, que acontece no dia 1º 
de janeiro do ano subsequente a eleição, horário este já estabelecido no Regimento Interno da 
Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde. 
 

 Diante do exposto, apresentamos esta Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal para 
que seja dispensada a atenção necessária e, após análise da Comissão competente, 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, 07 de novembro de 2013. 

 
 
 
 

Airton Callai                              Aluízio José Bassani                          Carlos Girotto 
   Vereador                                           Vereador                                       Vereador 

 
 
 
 

Demétrio Cézar                  Francivaldo A. Vieira (Zulu)                   Gilson Gregório 
     Vereador                                       Vereador                                        Vereador 


