
lei municipal nº 3.963
Institui os Títulos de Cidadπo Honorário e de Cidadπo 
Emérito de Carazinho.

JOSÉ LUIZ ESPANHOL, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO 
DO RIO GRANDE DO SUL.

FAÇO  SABER  que  o  Legislativo  aprovou  e  eu  sanciono  a 
seguinte Lei:

Art. 1º - Sπo instituídos os Títulos de Cidadπo Honorário e 
de Cidadπo Emérito de Carazinho, de acordo com o artigo 97 da 
Lei Orgânica do Município.

Art. 2º - O Titulo de Cidadπo Honorário de Carazinho será 
conferido  a  pessoa  nπo  nascida  no  Município  e  que  tenha  se 
destacado nas mais diversas atividades.

§  1º  -  A  concessπo  desse  Titulo  Honorário  devera  ser 
aprovada pela Câmara Municipal em votaçπo secreta.

§ 2º - Somente poderπo ser concedidos, anualmente, dois Tí-
tulos de Cidadπo Honorário de Carazinho, um por indicaçπo do Po-
der Executivo e outro pelo Poder Legislativo.

§ 3º - As indicações deverπo ser procedidas de forma secre-
ta, vedada qualquer, divulgaçπo anterior à aprovaçπo.

§ 4º - Em todos os casos previstos no paragrafo anterior, o 
Projeto de Lei, uma vez aprovado pela Câmara Municipal, será en-
viado ao Prefeito Municipal, para sançπo e promulgaçπo.

§ 5º - Caberá a Mesa da Câmara marcar a data da Sessπo 
Solene, em que serπo outorgados os Títulos aos homenageados, ao 
final de cada sessπo legislativa.

Art. 3º - O Titulo de Cidadπo Emérito de Carazinho será 
concedido a pessoa nascida no Município e que tenha se destacado 
nas  mais  diversas  atividades,  cuja  concessπo,  obedecera  aos 
mesmos critérios fixados no artigo anterior.

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrario, especial-
mente a Lei Municipal nº 1.373, de 06 de abril de 1960, esta Lei 
entrara em vigor na data de sua publicaçπo.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 26 DE DEZEMBRO DE 
1989.

a)JOSÉ LUIZ ESPANHOL
Prefeito Municipal

a)DIRCEU ANTONIO LOEFF
Sec.Mun.Administraçπo
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