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Encllo~'J;'~ DECRETO LEGISLATIVO N° 002/2014

Sala dai'SÔ'\ÕO'J,·- ~ OUTORGA TíTULO I?E CIDADÃO HONqRÁRIO
. o.' ~té""""-" E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

.., A MESA da Câmara Municipal de Icém, Estado de São Paulo, no
uso de suas atribuições legais.

FAZ SABER que o Vereador- Presidente da Câmara ROGÉRIO
PEREIRA, apresentou, o Plenário aprovou e ela promulga o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO

ARTIGO 1°· Fica outorgado ao Ilustríssimo Senhor DAVID
ANGELO DELFINO o Título de Cidadão Honorário, em reconhecimento aos
relevantes serviços prestados a este Município.

ARTIGO 2°· O Título ora outorgado será entregue em sessão Pública
Solene, na presença do homenageado em data a ser designada pela
Presidência desta Egrégia Casa de Leis.

ARTIGO 3°· As despesas resultantes com a confecção do
pergaminho correrão por conta do orçamento vigente desta Câmara
Municipal.

ARTIGO 4°· Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 2.° TURNO

~.ª"Discussão e Votação emJ.V._J 1.ºiL~I._.
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JUSTIFICATIVA:

Ao indicar o Sr. DAVID ANGELO DELFINO para receber a
presente honraria, o Vereador- Presidente da Câmara que abaixo
subscreve, quer apenas registrar o reconhecimento público ao
homenageado, pelos relevantes serviços prestados à comunidade.rcernense.

DAVID ANGELO DELFINO, atuante na política municipal,
ocupou cargos públicos na 6a e 7a Legislatura, como Vereador e Prefeito
Municipal neste município, figurando entre os homens que ajudaram a
promover o desenvolvimento de Icém.

Assim sendo, a presente homenagem visa fazer justiça e cabe
aos detentores deste Poder Legislativo promover e registrar esse sentimento
de gratidão como algo salutar e desejável entre todos que vivem e
trabalham em prol do bem comum. .

Tendo assim justificado, conto com o apoio dos nobres pares para
a sua aprovação, afirmando que maiores detalhes sobre a vida pública e

. ,

profissional do indicado constam em seu curriculum, via anexo.

Icem, 18 de setembro de 2014.

RO~RA
Vereador -Presidente
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