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A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
POTIRENDABA, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por
Lei, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ela promulga o seguinte DECRETO

LEGISLATIVO.

Artigi) Io - É instituída a Medalha "21 de Março", com o objetivo de premiar

as pessoas físicas que tenham prestado relevantes serviços ao Município na área da saúde,
filantrópica, religiosa e esportiva, assim como a pessoa jurídica, nas mesmas condições.

Parágrafo Único - A medalha de que se trata este artigo será outorgada pela
Câmara Municipal. 7

Artigo 2o - A medalha é circular,"*com 40mm de diâmetro, dourada, ^razendo
no anverso, no campo o brasão do Município, no semicírculo posterior os dizeres "CÂMARA

MUNICIPAL DE POTIRENDABA" e, no semicírculo inferior os dizeres "21 DE
MARÇO" e seus verso será conservado em branco, pela cunhagem, a fim de que se
inscrevam, por meio de gravação, nas oportunidades próprias, a data, o nome do

homenageado e identificação das razões do preito.•
Parágrafo Único - A honraria descrita neste artigo penderá de uma fita de

gorgorão de seda charnalotada, com 35 mm de largura, de cor azul.

Artigo 3 - Em se tratando de pessoas jurídicas, a distinção será uma placa
retangular dourada com 70 mm de largura e 45 mm de altura, trazendo no anverso o brasão
do Município e os dizeres "CÂMARA MUNICIPAL DE POTIRENDABA - MEDALHA

21 DE MARÇO".

Artigo 4 - A concessão de medalhas de que tratara o artigo Io será outorgada
as pessoas físicas pelos seus serviços prestados ao município de Potirendaba.

Artigo 5 - A entrega de medalhas e que trata este Decreto Legislativo será
feita, a todos os agraciados, em sessão solene, especialmente convocada para esse fim.

Artigo 6o - Perderá o direito ao uso da medalha, devendo restituí-la o
agradecido que praticar qualquer ato atentatório à dignidade e ao espírito da honraria.

Objeto: Institui a Medalha "21 de Março" e
regulamenta a sua concessão.
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Artigo T - A cassação do uso da medalha será processada por iniciativa de
qualquer Vereador (a), que proporá, através da Comissão de Justiça e Redação, a respectiva
medida Legislativa, a qual deverá ser aprovada por maioria de 2/3 (dois terços) dos

componentes da Câmara Municipal.

Artigo 8 - A Secretaria da Câmara manterá livro próprio para o registro dos

agraciados e eventuais alterações.

Artigo 9o - As despesas com a execução deste Decreto Legislativo correrão â

conta de dotação orçamentaria própria, suplementada se necessário.

Artigo 10 - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.

;Câmara Munici^al de Potirendaba
Sala das Sessões Dr. "Baldomero Seabra",

Em 09 de Setembro de 1.999
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