
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

LEI MUNICIPAL N° 7.454, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011.

VEREADORA SANDRA CITOLIN PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO DÓ RIO GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER, que o Poder Legislativo aprovou e eu, na qualidade de seu
Presidente, de acordo com o ~ 5°, do Art. 35, da Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte
Lei:

EMENTA: Cria a distinção
Combate ao Câncer" no
Municipio de Carazinbo.

AUTOR: Vereador Gilnei Jarré

"Mulher no
âmbito do

Registre-se e Publique - se:

, Art. 1° - Fica criada a distinção "Mulher no Combate ao Câncer" no
âmbito do Município de Carazinho, destinada a homenagear uma mulher de reconbecida
relevância e serviços prestados à causa do combate ao Câncer.

Paragrafo Único - A atuação no combate ao câncer deverá ser comprovada,
com o tempo mínimo de 15 (quinze) anos de participação em ações, campanhas institucionais e
atividades vinculadas a instituições que visem à prevenção e o combate ao câncer em qualquer
âmbito, mas que tragam beneficios à comunidade carazinbense:

Art. ZO - A indicação da pessoa a ser homenageada com a distinção "Mulher
no Combate ao Câncer" será realizada em reunião extraordinária da Liga Carazinhense de
Combate ao Câncer de Carazinho e homologada pela Câmara Municipal.

Paragrafo Único - A indicação da homenageada deverá ser comprovada,
através da Ata da reunião supracitada, a ser enviada para Câmara Municipal.

Art. 3° - A refe'rida distinção será entregue anualmente em Reunião Ordinária
da Câmara Municipal durante o mês de Outubro junto às comemorações do "'OUTUBRO
ROSA".

Art. 4° - A distinção de "Mulher no Combate ao Câncer" não será conferida
mais de uma vez ao mesmo .homenageado,

Art. 5° - Esta Lei entrará em vigor na data da publicação

Sala das Reuniões Antônio Libório Berwig. em 30 de novembro de 2011.
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Vereadora tandra Citolin
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