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LEI N'3.7,19, DE t9 DE MARÇO DE 2018

Dispõe sobre a alteroção das Leis Municipais
n" 1.713, de 28 de novembro de 1996 e n'
2.122, de 12 de novembro de 2001 e revoga
mencionados di sposi tiyos le gais.
(Pmjeto de Lei n" 552017 - ouloia do Nobre
Vereador Javenildo de Ulveiru Danlrs)

O PREFEITO MUNICIPAL DE
NIAIRtPORÃ, Senhor ANTONIO SHfGUEYUKI AIACYDA, faz saber que a Câmara
Municipal aprorou c eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. l' As Leis Municipais n"
28,'1 I 96 e n' 2.122. de l2ll l/01 passam a vigorar com a seguinte redaçào:

1.74i, de

"-4rt. l" Fica ofcializada o 'Feíra de
-lrtesenqto de Mairipo'à ', evento a ser raqli:a.lo nestq cidqde lodos os douingos de cude mês,

cctnfc»ttc oti critérios estabelecidos entrc a Preleitura Municipal <le Mairiporã e os
organi :adore s i n teres sudos. "

Art. 2o O evento mencionado no capal do ârt. l'
poderá se desenvolver durante toda a semana correspondente, podendo ser realizado no espaço
de eventos do Parque Linear, bem como de forma itinerante em praças de diversos bairros do
município. sempre com prévia autorização do Poder Executivo.

Art. 5" Estâ lei entra em vigor na data de suâ
publicaçào. ficando revogadas as Leis Municipais n" I .743. de 28/ I l/96 e n' 2. 122. de I 2/ I I /01 .

Palácio Tibiriç4 l9 de de 2018.
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Art. 3' Fica designada a segunda sexta-feira do
mês de maio de cada ano para comemoração do "Dia do AÍista Mairiporanense".

Art. 4'O evento ora instituído passará a constar
do calendário oficial do Município de Mairiporã.
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