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LEI N. 486/2019, DE 18 DE 0UTUBR0 DE 2019

q)EFINE CRITERIOS PARA A CONCESSA0 DE TfTULOS HONORiFICOS PELA

CAMARA MUNICIPAL DE IPORANGA E DA 0UTRAS PROVIDENCIAS".

VALMIR DA  SILVA,  Prefeito  do  Municipio  de lporanga,  Estado  de  Sao  Paulo,  no  uso  e

gozo de suas atribui¢6es legais;

FAZ  SABER,  que  a  CAMARA  MUNICIPAL  DE  IPORANGA,  aprovou  e  ele  sanciona  e

promulga a seguinte Lei Municipal:

Art.  1°.  Na  forma do  dispositivo  no  art.  12,  inciso  XVII  da Lei  Organica  do  Municipio  de

Iporanga,  os Tfulos Honorificos concedidos por Decreto Legislativo aprovado por 2/3 (dois tercos)  dos

membros da Camara Municipal sao:

I - Titu]o de Cidadania Honoraria;

11 - Trfu]o de Cidadania Benem6rita.

§1°. 0 Tftulo de Cidadania Honoraria sera concedido as pessoas nao naturais do Municipio de

lporanga, que tenham prestado servicos relevantes a cidade, ou pela sua atuacao nos variados campos do

conhecimento humano e venham a merece-lo, de modo a constituir motivo de honra para a populacao.

§2°.  0  Tfulo  de  Cidadania  Benemerita  sera  concedido  a  pessoas  naturais  de  lporanga,

verificando o merecimento nas condi¢6es do § 10.

Art. 2°. 0 projeto de concessao de titulos devera vir acompanhado, como requisito essencial,

de circunstanciada biografia da pessoa que se pretende homenagear,  observadas as demais formalidades

legais e regimentais.

Art. 30. Cada Vereador poderi apresentar 02 (duas proposic6es de titulac6es por legislatura,

sendo urn (01) urn Tfulo de Cidadania Honoraria e 01 (urn) tfulo de Cidadania
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§1°.  Excepcionalmente  e,  no  m6ximo  uma  vez  a  cada  Sessao  Legislativa,  por  Indica¢ao  da

Mesa Diretora podera propor a concessao de uma das honrarias, afim de atender situacao inusitada ou de

destaque para a cidade.

Arl:. 4°.  Esta Lei  entrar5  em vigor na data  de  sua publicacao,  revogadas  as  disposi¢6es  em

Iporanga, em 18 de outubro de 2019

contr5rio.
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