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PROJETO I)E DECRETO LEGIsl.A+i`f5::,i.=j?
Disp6e sobre a concess5o da "MEDALHA DE MERITo ANo

DouRADo - 50 ANos" e da outras providencias.

A CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI APROVA E SEU

PRESIDENTE,

VEREADOR ABNER

DE

MADUREIRA,

PROMULGA 0 SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:

Art. io A "MEDALHA DE MERiTO ANO DOuRADO -5o ANOs",

que sera acompanhada por respectivo diploma, sera conferida como honraria do Poder

Legislativo as pessoas juridicas, com ou sem personalidade, e que desenvolvam
atividades de interesse social ou utilidade pdblica, reconhecidas assim por todo o

ordenamento juridico vigente e que completaram 50 anos estabelecidas neste municipio.

Pafagrafo

tinico.

0

diploma

sera

assinado

pelos

integrantes da Mesa Diretora da Camara Municipal de Jacarei e pelo autor da indicagao

para homenagem, caso este dela nao face parte, contendo as mesmas inscrig6es
honrosas enumeradas no artigo 4°.

Art.

2°

A

homenagem

sera

conferida

pela

Camara

Municipal de Jacarei atraves de indicagao a ser realizada por qualquer urn dos seus

vereadores, devendo vir acompanhado de documentagao habil a comprovar que a
empresa se enquadra nas exigencias previstas no artigo 10.

Art. 3° Cada Vereador podefa indicar ate 4 homenageados
por sessao legislativa,
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Art. 4° A medalha devefa ser confeccionada`e
nobre, contendo de urn lado o brasao do Municipio de Jacarei e a inscrigao "MEDALHA

DE MERITo ANo DoURADo -50 ANoS", e do outro lado a bandeira de Jacarei e os dizeres

"0 Ivlunicipio de Jacarei lhe congratula e agradece pelos 50 anos de valorosos

trabalhos realizados em benoficio desta cidade" .
Art. 5° A entrega da homenagem dar-se-a em sessao
solene, em data e local a serem oportunamente designados, observando-se, para tanto,
as disposig6es do Regimento lnterno da Camara Municipal.

Art. 6° A Comenda prevista neste decreto sera concedida
uma tlnica vez para o mesmo homenageado.

Art. 7° As indicag6es serao realizadas preferencialmente
com antecedencia minima de 30 dias anteriores a realizagao da Solenidade.

Art. 8° As despesas decorrentes da presente propositura
correrao por conta de dotaeao ongamenfaria do Poder Legislativo, suplementada se
necessario.

Art. 9° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicagao.

Camara Munici al de Jacarei, 30 de agosto de 2019.

ABN ER DE MADUREIRA

Presidente da Camara Municipal de Jacarei

AUTOR: VEREADOR ABNER DE MADUREIRA.
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Trata-se

de

proposta

de

Decreto

Legislativo

destinado

a

reconhecer publicamente, em forma de honrosa condecoragao, as pessoas juridicas que
exergam atividades de interesse social e/ou utilidade pdblica, e que estejam instaladas

neste Municipio de Jacarei ha mais de 50 anos.

E imprescindivel que o Poder Ptlblico condecore tais pessoas, pois

sao elas, tamb6m, os bons exemplos de entidades que se dedicam, ao longo de mais de
cinco decadas,

a trazer ao nosso municipio iniciativas de reconhecidos valores

revestidos por interesse social e/ou utilidade pdblica!

Vivemos em tempos que os bons exemplos, por vezes, ficam a
sombra dos maus. Todavia, somente com muito trabalho, com muita luta e, sobretudo,

incentivo e reconhecimento e que mudaremos esse cenario do nosso amado pals, por
certo comegando em valorizar aqueles que dedicaram mais de meio seculo a colaborar

e aperfeigoar nossa querida Jacarei.

Em sendo assim, diante do notorio interesse pdblico em conferir a

esses guardi6es dos bons exemplos e que solicito o apoio dos nobres pares para
fazermos valer mais esse titulo de honraria, a ser concedido ao seleto grupo de pessoas
juridicas que, ao completarem seus 50 anos de trabalhos neste municipio, sempre
inclinados ao interesse ou utilidade coletiva, ganhem publicidade, eternizando-se, pois,

tais referencias da toda nossa sociedade civil.

Jacarei, 30 de agosto de 2019.

`..``i:::R'bE`ir;``;i::.Ej`;`i`
Presidente da Camara Municipal de Jacarei
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