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CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DECRETO LEGISLATIVO N.o 004/13L12002

Institui o TROFÉU MULHER CIDADÃ DE
NOVO HAMBURGO.

LAURINDO MENDES, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
NOVO HAMBURGO, faço saber que esta aprovou e eu promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO

Art. 1° Fica instituído o TROFÉU MULHER CIDADÃ DE NOVO
HAMBURGO a ser entregue às mulheres hamburguenses ou não que desempenham em
Novo Hamburgo trabalhos relevantes à comunidade nas seguintes áreas: Assistência
Social, Educação, Indústria e Comércio, Liderança Jovem, Saúde, e na defesa dos
direitos das crianças e das mulheres.

Art. 2° As indicações deverão partir de entidades ou organizações
da comunidade de Novo Hamburgo, encaminhadas até o dia 15 de dezembro do ano
anterior ao da premiação, e deverão ser acompanhadas das devidas justificativas para tal
homenagem.

Art. 3° Será fo'rmada uma Comissão Interna composta por 01 (um)
Vereador de cada partido com representação na Câmara de Vereadores de Novo
Hamburgo, para análise dos currículos apresentados e que pré-selecionarão 02 (duas)
candidatas de cada área por merecimentos ou relevância do seu trabalho.

. Parágrafo 1° Em Sessão Secreta a Câmara de Vereadores de
Novo Hamburgo irá votar entre as pré-selecionadas, a homenageada de cada área, sendo
escolhida por maioria simples de seus membros.

Art. 4° Será entregue troféu com características a serem definidas e
nenhuma mulher poderá receber esta premiação mais de uma vez.

Art. 5° A premiação será entregue todos os anos, em Sessão
Especial, durante a semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher.

Art. 6° Os recursos para atender as despesas decorrentes da
aplicação do presente Decreto Legislativo, correrão por conta de dotações orçamentárias
próprias.

Art. 7° Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA "VICTOR H GO KUNZ", aos 16
(dezesseis) dias do mês de agosto do ano de 2002. .
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