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PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, DE 20 DE JUNHO DE 2018

Altera a Lei Orgânica do Município.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS APROVA A SEGUINTE EMENDA À LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO;

redação:
Art. 19 O "caput" do art. 46 da Lei Orgânica do Município passa a vigorar com a seguinte

"Art. 46. A eleição para renovação da Mesa Diretora realizar-se-á no 29 (segundo) semestre 
do ano que se encerra o mandato dos representantes do 19 biênio, em sessão extraordinária, 
com a presença da maioria absoiuta, pela maioria simples e por meio de voto secreto, 
tomando posse os eleitos no primeiro dia útil de janeiro do ano seguinte, lavrando-se o 
respectivo termo em livro próprio, na Secretaria da Câmara Municipal."

redação:
Art. 29 O inciso II do art. 50 da Lei Orgânica do Município passa a vigorar com a seguinte

II - quando a matéria exigir, para sua aprovação maioria absoluta ou qualificada dos 
membros da Câmara;"

Art. 39 O art. 51 da Lei Orgânica do Município passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 51. A Câmara Municipal reunir-se-á, anualmente, independentemente de convocação, 
na sua sede, de 20 de janeiro a 10 de julho e de 19 de agosto a 20 de dezembro." ^

Art. 49 Esta Emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Mário Scholz, 20 dajtinKode^
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JUSTIFICATIVA

A presente proposta de emenda à Lei Orgânica do Município tem a finalidade de alterar 
dispositivos da Lei Orgânica do Município, permitindo o aprimoramento da norma que regulamenta os 
procedimentos para a eleição da Mesa Diretora no 22 biênio da legislatura; estabelecer a possibilidade de 
votação do Presidente da Câmara nas matérias que exigem para a sua aprovação a maioria absoluta, tendo 
em vista que o quórum recai sobre o número de membros da Casa, enquadrando-se no conceito de maioria 
qualificada. Quanto ao período de recesso, a proposta visa ampliar o exercício da atividade legisiativa, 
adequando o recesso de fim de ano ao recesso do Poder Judiciário.

Desta forma, acreditamos na aprovação unânime da presente propositura por nossos nobres
Pares.

Por fim, requeremos a tramitação da propositura em rito de urgência.

Plenário Mário Scholz, 20 de junho de 2018.
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