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ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAG

PROJETO DE EMENDA A LEI ORGÂruICN NI 18.

"ALTERA O § 49, DO ARTIGO Ng 36 DA

LEI ORGÂNICA DO MUNICíPIO

DE ALAGOINHAS, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS".

A Câmara Municipal de Alagoinhas, Estado da Bahia, usando de suas

atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 44 e caputs da Lei

orgânica do Município, faz saber que o Poder Legislativo Municipal

aprove, promulga e manda publicar a seguinte Emenda ao texto da Lei

Orgânica:

DECRETA:

Art. le - o Parágrafo 4e, do Artigo 36 da Lei orgânica

Alagoinhas, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 36 - A Câmara Municipal."""'"

§ 4e - A Mesa Diretora será eleita para um mandato de

anos, sendo vedada à recondução para o mesmo cargo na eleição

subseqüente. A eleição realizar-se-á sempre na última sessão

ordinária, do mês de dezembro, do primeiro biênio, dando-se posse

aos membros eleitos em Ls de janeiro do ano subseqüente'

parágrafo único - Excepcionalmente, a eleição da Mesa Diretora

prr. o segundo biênio, da 20e Legislatura, realizar-se-á no dia 24 de

ffi ;;"úg, mrntendo as disposições constantes do parágrafo 4e

para as eleições a partir do ano de 2O2t'
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Art. 2e - Esta Emenda a Lei Orgânica do Município entra em vigor na data

da sua promulgação, revogando-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões, em 22 de março de 2018.
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