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SUCUPIRA
DORI/ACHAO
Administrondo pqro o povo

Sucupira do Riachão (MA),01 dejunho de2022
LeiNo 12412O22

'Dispõe sobre a inclusão de nome do
Vereador(a) Autor (a) de propositura,
que gerou a realização de obras e/ou
seruiços públicos na placa de
inauguração, no Município de Sucupira do
Riachão - MA e dá outras providências"

O prefeito do município de Sucupira do Riachão, Estado do Maranhão,

no uso das atribuições que pela lei orgânica lhe são conferidas, faz saber que o Poder

Legislativo Municipal editou e aprovou o presente Projeto e ele, em nome do povo,

sanciona a seguinte LEI:

Aft. 10 - As placas de inauguração de obras públicas no âmbito do município de Sucupira

do Riachão, Estado do Maranhão, deverão ter incluído o nome do Vereador (a) autor (a)

da ideia, comprovadamente descrita em propositr.rra, devidamente aprovada pela Gmara

Municipal de Sucupira do Riachão - MA.

PAúGRAFO ÚtttCO: Fica a critério do poder executivo municipal a inserção do nome

de todos os Vereadores (as) nas placas de inauguração dos órgãos públicos municipais,

cujo projeto oriundo do executivo tenha passado e aprovado pela respectiva casa

legislativa.

AÉ. 20 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das dotações

próprias consignadas no orçamento úgente, suplementadas se necessário.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições

em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Sucupira do Riachão, Estado Federado do Maranhão
ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.
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Sanclonada, registrada e numerada a presente Lei, que

'DisÉe sobre a inclusão de nome do Vereador(a) Autor (a) de propositura,

que gerou a realização de obras e/ou serviços públicos na placa de

inauguração, no Município de Sucupira do Riachão - MA e dá outras
providências"no gabinete do prefeito municipal de Sucupira do Riachão (MA) sob o

no L2412O22 ao prirnejro dia do rnês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Sucupira do Riachão (MA) 01 dejunho de2022
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