DECRETO

LEGISLATIVO NUMERO

102

De 05 . de abril de 1977

Dispõe satire a criação do Oiplonia
"WERITO CIVICO”, a ser outorçado
aos participantes da ^maratona mu*
nicipalista” e da outras providên
cias»

g PRESIDENTE DA CSWARA BlUAIICiPAL D£ ARAQAQUARA.Esta
do de Sao paulo> usando da atribuição que lhe e conferida
pelo artigo IS, inciso
do Decreto-lei complementar Es
tadual nfi 9| de 31 de dezembro de 1969 - Lei Orgânica dos
municipios,
de acordo com o que aprovou o plenário
em
sessão ordinaria de 04 de abril de 1977> promulga o seguiri
te
,
""

DECRETO

legislativo:

Artigo la - Fica criado o Diploma »Mérito cívico».
Artigo 28-0 Diploma de que trata o artigo ante rior, sera outorgado aos participantes da »Maratona Municipalista», abrangendo os três graus de ensino de Arara quara.
>
Artigo 36 -^Aos primeiros, segundos é terceiros colocacjos de cada grau (je ensino, sera conferido, ainda,
um
troféu de »Honra ao Mérito».

Paçãgrafo unico - 0 troféu a que se refere este ar
tigo, sera denominado »Poder Legislativo».
Artigo 48 - Os diplomas e os troféus serão entregues,
solenemente, de comum acor.do com a Comissão Municipal de
Araraquara, coordenadora da »Maratona Municipalista».

'
Artigo 56 - as despesas com a execução deste deçreto^legislativo, correrão por conta de dotação orçamentaria
propria, do poder Legislativo.
z
Artigo 68 > Este Decreto Legislativo entrara eru vi
gor n^ data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrario.

Camara Municipal de Araraquara, aos 05 (cinco) dias

CÂMA«a”mUNICIPAI- út ,/<àF:AÚUfcRA
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Publicado na Diretoria do expediente e,Pessoal
câmara Municipal de Araraquara, na'mesma data»
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Diretor Geral
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Registrado as fls» 54 e 55, do livro competente nfi 2»
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