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EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 062-01/2013. 

 

  Art. 1º - Altera a redação e acrescenta o Parágrafo Único ao art. 3º 

do Projeto de Lei n° 062-01/2013, como segue: 

  

Art. 3° – A concessão de que trata esta Lei vigerá pelo 

período de 01 (um) ano, a contar da data da assinat ura do 

termo de concessão, podendo ser renovado por iguais  

períodos, se as partes assim desejarem, até o máxim o de 

60 (sessenta) meses. 

 

Parágrafo  Único: A concessão poderá ser rescindida , a 

qualquer momento pelo Município, caso necessite o 

imóvel para outro fim, mediante prévio aviso, com 

antecedência de 30 (trinta) dias, sem direito a qua lquer 

tipo de indenização.  

   

  Câmara Municipal de Estrela, 24 de abril de 2013. 
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MENSAGEM JUSTIFICATIVA 

EMENDA A LEI ORGÂNICA Nº 24/2011. 

 

    Senhor Presidente 

    Senhores Vereadores. 

 

    É com satisfação que nos dirigimos a Vossas Excelências, 

com a presente Proposta de Emenda à Lei Orgânica, alterando disposições do art. 23-B 

da Lei Orgânica do Município de Estrela..  

 

    Com o advento da Emenda Constitucional nº 58/2009, 

alterou o art. 29 da Constituição Federal, modificando o número de Vereadores, das 

Câmaras Municipais, estabelecendo critérios de acordo com a população de cada 

Município. 

    Pelo princípio da simetria e visando adequar a Lei Orgânica 

do Município de Estrela com o disposto no art. 29, IV, alínea c da Constituição Federal, 

que estabelece o número de 13 Vereadores, tendo como base a contagem do último 

censo populacional realizado pelo IBGE, que apontou o município de Estrela com mais 

de 30.000 habitantes, que fundamenta a presente Emenda. 

 

Portanto, como se observa, trata-se apenas da adequação 

da nossa Lei Orgânica com texto produzido pela Constituição Federal, obedecida a 

competência de cada ente federativo. 

 

Contando com o costumeiro apoio dos Nobres Colegas e 

devido a  importância do tema, confiamos na aprovação da matéria. 

     

Saudações  


