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SOLANGE OL]IMPIA PEREIRA DE CASTRO 
MELO, Presidenta da Câmara Municipal de Naviraí, 
Estado de Mato Grosso do Sul, FAZ SER... 

Que o Poder Legislativo reunido Ordinariamente no dia 
• 	03 de agosto de 1.998, aprovou a seguinte EMENDA 

que ora promulga-se:' 

Art. 1°. O Artigo 45 da LOM - Lei Orgânica do 
Município de Navirai, que tem como redação: "A eleição da Mesa da 
Câmara, para o segundo biênio, far-se-á no dia 10  de janeiro do terceiro ano 
de cada legislatura, considerando-se automaticamente empossados os 
eleitos". Passa a ter a seguinte redação de conformidade com o artigo 20 do 
Regimento Interno: 

1- Art. 45 - A eleição para renovação da Mesa realizar-
se-á obrigatoriamente na última sessão ordinária da sessão legislativa em 
que se verifica o encerramento do mandato de seus membros, considerando-
se os eleitos empossados automaticamente no dia 1° de janeiro seguinte, de 
conformidade com o artigo 14 do Regimento Interno. 

Art. 2°. Esta emenda à Lei Orgânica entra em vigor na 
data de sua aprovação e publicação, revogadas as disposições em contrário. 

EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, aos 04 (quatro) dias 
do mês de agosto de 1.998. 
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