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Prefeitura da Estância Hídromineral de Aguas da Prata

"RAINHA DAS ÁGUAS"
ESTADO DE sao PAULO

2 3 Mó.! t99 LEI NQl071 DE 16 DE MAIO DE 19910

IIDispõe sobre as normas para concessão de
nomes de ruas, praças, aveninas e outros
logradouros públicos do Munic!pio"o

JAIR VALENTE FERNANDES, Prefeito Municipal
da Estância Hidromineral de 19uas da Prata,Estado de são Paulo, no
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

Faço saber que a Câmara Municipal da Est~
cia Hidromineral de Águas da Prata decretou e eu sanciono e promul-
go a seguinte

L E I:

• Artigo 12 - Fica o autor do projeto que _
dispõe sôbre a denominação de ruas, praças, avenidas e outros logr~
douxos públicos do município, a junt~r o "curriculum vitae'• do home

"nageado, para que o Legislativo possa estudá-lo.
§ 12 - Na justificativa o autor deverá men

cionar o que o homenageado fez pelo Município, Estado, união ou à _
humanidade.

§ 2~ - A Comissão de Justiça e Redação an~
lisará sobre os méritos do nome sugerido em cumprimento ao inciso _
XVIII do artigo 28 da Lei Orgânica Municipal.

Artigo 22 - Ficam revogadas os nomes dados
praças, avenidas e outros logradouros públicosilegalmente às ruas,

do município, a partir da Lei Complementar nQ 526 de 08 de dezembro
tV Ide 87.

.~ do de enviar
Artigo 3~ - Fica o Poder Executivo incumbi-

lei ordinária no prazo de 60 dias, convalidando os no-
mes concedidos por decretos ilegais ou mudando, se assim entender o
Plenário.

Artigo 42 - Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contráriO.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromine-
ral de 19uas da Prata, aos dezesseis dias do mês de maio de mil no-

ecentos e noventa e um.
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