
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTA FÉ DO SUL, Estado de São paulo, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 27, inciso lV
9:c. § 20 do art. 38, ambos da Lei Orgânica do
MunicÍpio,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou, e ela,
Mesa Diretora, promulga a seguinte emenda à Lei
Orgânica do Município:

Art' ío' o artigo í0 da Lei orgânica do Município, passa a vigorar com aseguinte redação:

"Art' í0' A câmara Municipal será composta de nove vereadores,de conformidade com o que deterTina o artigo 29, inciso ry, arinea,,b,,,da Gonstituição Federal, com a redação dada 
-pela 

Emenda Constitucionat
no 58, de 23 de setembro de 2009,,. - I

Arl' 20' Esta Emenda à Lei orgânica do Município entra em vigor na data desua publicação, produzindo efeitos para a-s eleiçÕes de 2012 
"e 

legislaturasseguintes, revogadas as disposições em contrário. 
)
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EMEN No 1t2í,12 À ler oRGÂ GA DO MU ilIGíPIO

Dd nova redação uo art. l0 da Lei orgânica do Município.

sala das sessÕes Dr. João Arfredo do Amarar Ribeiro
29 de feve 12
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Os Vereadores subscritores, no uso das prerrogativas
parlamentares que lhe são asseguradas pelo inciso l,
do art. 38 da Lei Orgânica do Município, apresentam ao
Colendo Plenário da Câmara Municipal, a seguinte

P ADEEM DA ilO 11201í À LEI ORGÂN IGA DO MU NIGíPIO

Dd nova redação ao art. 10 da Lei Orgônica do Município.

Art. 10. O artigo 10 da Lei Orgânica do Município, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 10. A Câmara Municipal será composta de nove Vereadores,
de conformidade com o que determina o artigo 2g, inciso lv, alínea ,,b,,,
da Constituição Federal, com a redação dada peta Emenda Constitucional
no 58, de 23 de setembro de 2OOg,,.

Art. 20. Esta Emenda à Lei Orgânica do Município entra em vigor na data desua publicação, produzindo efeitos para as eleições de 2012 
-e 

legislaturas
seguintes, revogadas as disposiçÕes em contrário.

JUSTIFICATIVA:
A presente proposta objetiva, apenas, adequar a Lei orgânicaà Emenda Constitucional no 5B/2009, que trata das disposições relativas à

recomposição das Câmaras Municipais.

sala das sessões Dr.João Arfredo do Amaral Ribeiro,
09 de dezembro de 2.011

ge

É m$r- sP

I

o

o

rturilct PÁL
NTA FÉ 1li Earado da 5g.-. p.,..

r
I

t,
I
I

â: EMENDÁ-LOM-1-2011
dir: amilton

t
I
i
i
a

&u*r.ru,

rrypr*i:ry

;

t

t
{
I,,1
I

emall : cam ansantafe@hotm a il. com
re§. 

-

Rua Dez, 345 - (1o andar) Centrol Caixa PosÍaí 66
Fones/Fax: (17) 3631-1 223 ou 3631-7122 | CEP 1 577&000 - SanÍa Fé do Sut (Sp)

DONIZEÍE

\\

?) .-

*-


