
Lei Ordinária nº  6816/2001 de 20/11/2001 – Ponta Grossa/Paraná
Ementa
Institui o dia Vinte e Cinco de Julho, como o DIA MUNICIPAL DA CULTURA E DA PAZ e dá outras
providências.
 
Texto - 
LEI  Nº  6.816  -  SÚMULA:  Institui  o  dia  vinte  e  cinco  de  julho  como  o  DIA  MUNICIPAL  DA
CULTURA E DA PAZ e dá outras providências.

A   CÂMARA   MUNICIPAL   DE   PONTA  GROSSA,  ESTADO  DO  PARANÁ,  decretou  e  eu,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

LEI

Art. 1º -  Fica  instituído  o  dia  vinte  e cinco de julho do calendário gregoriano como o “Dia Municipal
da Cultura e da Paz” e adotada a “Bandeira da Paz”.

Art. 2º -  A  Bandeira  da  Paz  será  hasteada  no dia  vinte  e cinco  de julho de cada ano,  nos  próprios
públicos  municipais  assim designados  pelo  Executivo  Municipal,  podendo  também  ser  hasteada  em
prédios particulares.

     §  1º  -  A  Bandeira  da  Paz  medirá,  0,85m  de  altura  por  1,40m  de  comprimento,  confeccionada
em pano branco, terá ao centro um círculo cor vermelho-púrpura cujo aro medirá 0,10m de largura por
0,60m de diâmetro a iniciar  na parte externa, tendo dentro dele,  no cento,  sobre o fundo branco,  três
esferas também na cor vermelho-púrpura, colocadas em triângulo, cada uma delas com raio de 0,10m.

     § 2º -  Os   órgãos  públicos,  estabelecimentos  de  ensino,  sindicatos,   associações,  clubes sociais e
de serviços  e todos  aqueles  que desejarem deverão hastear  a Bandeira  da  Paz,  realizando cerimônias
alusivas ao dia.

      §  3º  -  Na  mesma  data,  um  cidadão  ou  uma  entidade  do  Município   que   tenha  realizado  um
trabalho  expressivo  em  favor  da  promoção  da  paz  e  da  cultura  será  homenageado.

Art.  3º  -  Para  dar  cumprimento  ao  Artigo  2º  da  presente  Lei,  o  Prefeito  Municipal,  através  de
Decreto, indicará o local onde será promovida a cerimônia de comemoração do Dia Municipal da Cultura
e da Paz, bem como, designará uma comissão, formada por 05 (cinco) membros, que terá, dentre outras
atribuições,  escolher  o  homenageado  e  fiscalizar  a  aplicação  desta  Lei.

Art.  4º  -  As  despesas  para  execução  da  presente  Lei  correrão por  conta  de  dotações  orçamentárias
próprias, suplementadas se necessário.

Art.  5º -  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

    (Esta  Lei  foi  decretada  pela   Câmara    Municipal,  na  Sessão  Ordinária  realizada  no  dia  31  de
outubro de 2.001, conferindo com o original que consta no Livro de Registro de Leis, deste Legislativo).

     DEPARTAMENTO  DO  PROCESSO  LEGISLATIVO,   em   1º de novembro de 2.001.
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