
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

Emenda à Lei Orgânica do Município de Santa Luzia nº 001/2018, de 

18 de setembro de 2018. 

A Câmara Municipal de Santa Luzia, Estado de Minas Gerais, no uso das suas 
atribuições legais, aprova, e, a Mesa Diretora da Câmara Municipal, nos 
termos do inciso III do art. 3 7 e do § 2º do art. 4 7 da Lei Orgânica Muni~ipal, 
promulga a seguinte Emenda ao texto da Lei Orgânica: 

"Da nova redação ao §4º do art. 53, da Lei 
Orgânica do Mufl!cípio de Santa Luzia, de 1 º 
de Setembro de 2000." 

Art. 1º. O §4º do art. 53, da Lei Orgânica do Município de Santa Luzia, de 1 º 
de Setembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 53 ..... ....... .......... ... ............ ................. ...... ... ....... ...... .... :. 
§1º ................................ ............ ... .............. ........ .. .. ...... ... ....... . 
§2º ............................................................................... : .......... . 
§3º ......................................................................................... . 
§4 ° A apreciação do veto pelo Plenário da Câmara será 
dentro de trinta dias, a contar do seu recebimento, em 
uma só discussão e votação, com parecer das Comissões 
ou sem ele, considerando-se rejeitado pelo voto da 
maioria absoluta dos vereadores, em votação nominal. 
§50 ( . ................................... '. ..................................................... . 
§6º ... .......................................... .. .. .. .... ............. ..................... . 
§?º: ... .. ....................... ... .... : ...................................................... " 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

Art. 3º. Esta Emenda entra em vigor na data de súa publicação, revogando o 
§4º do art. 53, da Lei Orgânica do Município de Santa Luzia, de 1° de 
Setembro de 2000. 

Município de Santa Luzia, 18 de setembro de 2018. 

Suzane Duarte 
1 ° Secretária 
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