ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

LEI 1.510,
DE22DEJULHODE 2015.
Dispõe sobreo Dia da Valorização dos Conselheirose
Ex-Conselheiros Tutelares no calendário do
Município de São Gonçalo do Amarante/RN, e dá
outrasprovidências.

O PREF'EITO MUNICIPAL

DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, NO

uso de sua atribuiçãolegal prevista no art. 45, $1", IV, da Lei Orgânicado Município,
FAZ SABER que a CâmaraMunicipal aprovou e ele sancionaa seguintelei:
Art. 1o. Fica criado no calendário oficial do Município de São Gonçalo do
Amarante o Dia de Yalorização dos Conselheirose Ex-ConselheirosTutelares,a ser
comemoradoem l0 de agostode cadaano.
Parágrafo único. Nesta data o Poder Executivo e o Poder Legislativo,
conjuntamente ou separadamente,realizarão palestras, seminifuios ou audiências
públicas para debater temas relacionados à valorização dos conselheiros e exconselheirostutelaÍes.
Art,2o, O Chefe do Poder Executivo regulamentaráesta Lei em 60 (sessenta)
dias.
Art. 3'. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposiçõesem contrário.

SãoGonçalodo AmaranteiRN,22 dejulho de 2015.
e 127"daRepública.
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