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'P~ da
"RA.INHA DAS ÁGUAS"

Eslado de sao Paulo---

LE: N"782 DE 01 DE OU'WERODE 1984.-

UAutoriza a Câmara :.~unici:po.lde Áeuas da

•

Prata, a celebrar convênio com o Institu
to de Trevifiência do Estado de são F~ul0,
nos ternos do Art. 7º da lei nQ3.930, de
12 de dezeobro de 1983, reeulamentado pe
lo Decreto nQ22.Cgl de 06 de abril de
1984."

EDJAL1,::~DE IJD:A V~UA,Prefeito 1~unicipD.l

da Est~lcia de ~c~as da r~ataJ Estado de 850 Paulo, usando das
atribuições legais Que lhe são con~eridas por lei,

~aço caber que a Câffiara~unicipal da Es-
tmlcia de Á~~as da rrúta decretou e eu sanc~ono e rro~ulgo a se
euinte

f E I:
~t:~:go lº - Fica a :::~1nara!,:u...""licipal de _

!euas da P~ata, a~torizada noe te=~os desta lei, a realizar con-4t vênia cow o Instit~lltode rrcvidê~cia do Esteio de 0ão Paulo, ;a-
ra extensão, aos seue Vereado~en, das disposições do }~~. 7~ da
Lei n~3.930 de l~ de dezenbro de 1S83, q~e insti~ui n Carteira _
de r~eyidênci~ dos Vereadores às cârmras ~unicipais do Zstado de
são Paulo, com o objetivo de assegurar a pen3ão p?~lno8ntar aos
Ve~eadores do Estado de são Paulo e nencão nensal a02 seus deuen. .-
dentes.

}~~igo 2Q - Farão parte integrante do con
vênia a ser firmado, as disposições do lJt.7º da Lei nQ3.930, de
lº de deze~bro de 1983, regulamentado pelo ~ecreta n~22.091, de
06 de abril de 1984, consiucrando-se aprovado desde que aSsina-
dos pelo lPESP e pela C~a r,:unicipal, ou seus re})reser..tantes

lecais.



"RAINHA DAS ÁGUAS"

Estcdo de Selo Poulo---

ArtiGo )Q - _~ despesas decorrentes da e-
xecução da presente Lei correrão ~ ccnta de crédito especial a

•aser aberto no corrente exerc{cio e consignado no orç~~ento
Cârrzra ~ur-icipal, cuja abertura fica autorizada •

.l\.rtieo 4~ - :Esta Lei entrará em .vigor na

data de sua publicação.
Prefeitura ~un~cip~l da Eotância do Á&-uas

de mil novecentos

VALA

Prefeito ~unicipal

S~~=t:~~
VA~-:JTTINA NADIThJ:om:.:s

SEcretária

da Prata, no;~pri:::eiro dia do n:ês de

e oitenta e quatro ••
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