
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA ,M.1 
\'J1ft; ESTADO DE MINAS GERAIS ,,,,.,..... ... 

LEI H2 750/76 

"Dispõe sobre a vend2. de açoes da Cent:r:ais 

Elét1 ... ic2,s êie T:ii11.e,s Ger2is, S/11 C:z!'TIG" a 

i~ cârnara Lí1_1.l1icJ.1)al c1e S~Lr1ta Lt1zia c1ccreta e 8ll SP.11cíorlo a se
g11i11te Lei: 

Artigo 12 Pies. o Podei" Bxecu.tivo a1·LtOI'ÍZ8.do a :p1 ... omovex· em 
- . ., ,;, 

J3oJ.sa a alie11acé10 de acoes da Centr'élis Elet1 ... ícas de I1Ii11as Ge1 ... ais .. 
J .;, ,/ 

:, 

s,IJ' ... - CEJTIG, registre~das em 11ome da Prefeii;11ra T:!i.1_n.icipal de Santa 

Lu~ia, pela melhor cotsção da Bolsa de Valores do Estado de T"inas ·"' 

GeT'8-j.s& 
, 

11-1"-tigo 2º - .ú.s a~çÕes T'efer·i;J.as 110 1\1"tig;o in, 0i.1jo. ve11da sera 

feita corn c1ireitos de Sl..lbscrição, tot0.liz2 .. n1 690483 {Sessen·Ga e no

ve mil, CfU8.trocentos e oi tent2. e três) da classe Ordinária. 
Artigo 32 - Os recursos prove1:.ientes da alienação serão obri-

ga.toriamente emrreg·2,c1os assim; 

19) E2:tensão a.e rede elétx·ica no po-voado c1e11orJ.i11Etdo Borges; 

2Q) B11eiro 110 CÓT'l"eg·o ?011.te Pequena; 

.A .. 2"tis·o 42 ~ º º , • ,, . ' L' ·t -rai"a I2~ze1,.. Ii?~ce 2,s ex2ge11cir::,s CLe ·lCl açao em 

Bolsa, fica o Poc1e1"' Exec11tivo au .. tor·izaa .. o a consti tll.i.r J?I"Oc1irador 

credenciado. 

Artigo 52 - A fio de oliter meD1or preço, a P-refeitura cre-

denciará o procurador consti tilido a converter em 11 ao portador 11 

as açoes relacionadas no Artigo 2º desta Lei, obe(1ecidas as for

malidades legais. 

Artigo 62 - O Poder Executivo depositará em estabelecimento 

bancário do rlfu.x1icÍpio os recursos provenientes da operaçao, em 

conta especial vinculada a,o atendimento das obras referidas no 

artigo 3º não apenas para permitir o controle rigoroso da aliena

Ção, n1as igunlra.er1te J.JCtl"a pcstei"ior presta.ção ele con·tets. 

Artigo 72 _ Esta Lei entrará em vitsor na de.ta de sua publica

çao, revogadas as disposições em contrário. 

IJando, :portanto, a quem o conhecimento e a execução ela pre

sente Lei pertencer, que a cumpra e a faça cl1lnprir tio inteira -

i:1e11te l 
.._, 

como ne a se conoem. r= ..L"\CGfe_.i;tltl"'a r,:;1,U1iCil'J8.l de Sa.r~tE:. L~rni2,, 31 deLe7i mb.,.,R de 1976. 
-~ ' ' ' 
._//ÔL-L(_,C-(.....t.C--,/ t:..-C-LLLj' • ~"/' _,.-(.~ 

' Chefe d~:, Gabina-·· ___, .Frefei t'o i\1ui]Tcii;ial 

-·"---"!l:'.i:-_;~Jx" ,jj":._ ~-'-''-~1 -C '_-_;,,__::_, &/! '-'iJ/•- ",J,. 


