
LEI MUNICIPAL Nº 28/2001 
 
Institui os Títulos de Cidadão 
Honorário e Cidadão Emérito, do 
Município de Almirante Tamandaré 
do Sul. 

 
JOÃO DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA, 

Prefeito Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, Estado Rio Grande 
do Sul. 

 
Faço saber que, o Legislativo aprovou e eu 

sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Ficam instituídos os Títulos de Cidadão 

Honorário e Cidadão Emérito do Município de Almirante Tamandaré do 
Sul. 

 
Art. 2º - O Título de Cidadão Honorário de 

Almirante Tamandaré do Sul será concedido à pessoa não nascida no 
Município e que tenha se destacado nas mais diversas atividades 
desenvolvidas no Município. 

 
§ 1º - A concessão deste título honorífico deverá 

ser aprovado pela Câmara Municipal, em votação secreta. 
 
§ 2º - Somente poderão ser concedidos, 

anualmente, dois títulos de Cidadão Honorário, um por indicação do 
Poder Executivo e outro pelo Poder Legislativo. 

 
§ 3º - As indicações deverão ser procedidas de 

forma secreta, vedada qualquer divulgação anterior à aprovação. 
 
§ 4 º - O Executivo Municipal submeterá sua 

indicação, para previa apreciação, através do Líder do Governo. 
 



§ 5º - Após a aprovação, os nomes indicados, 
serão objeto de Projetos de Lei de autoria dos respectivos outorgantes. 

 
§ 6º - Caberá à Mesa Diretora da Câmara marcar a 

data da Sessão Solene em que serão outorgados os títulos aos 
homenageados.    

 
Art. 3º - O Título de Cidadão Emérito de 

Almirante Tamandaré será conferido a pessoa nascida no Município e 
que tenha se destacado nas mais diversas atividades, cuja concessão, no 
que couber, obedecerá aos critérios fixados nos § 1º e 3º do artigo 
anterior. 

Parágrafo Único - Somente poderão ser 
concedidos, anualmente, dois títulos de Cidadão Emérito, um por 
indicação do Poder Executivo e outro pelo Poder Legislativo. 

 
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 
            

Gabinete do Prefeito, 10 de abril de 2001. 
 
 
 
 

João Domingos R. da Silva 
                                             Prefeito Municipal 

 

 
Registre-se e publique-se no Painel de  
Publicações da Prefeitura Municipal: 
 
 
RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA 
Diretora de Expediente 

 
 

 
 


