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ESTADO DO MARANHÃO

Câmara Municipal de Imperatriz

LEI N2 763/95

ms~ITUI

A COMENDA FREI MANOEL

PROCÓPIO E DÁ OUTRAS PROVIDtN-

f
1

CIAS.

Art. 12) - Fica instituída, no ~:Tunio!pio de •
Imperatriz, a Comenda FREI MANOEL PROCÔPIO.
Art. 2 2) - Anual.mente, no dia 16 de julho, d,!

ta de aniversário da cidade, serão conferidas a Comenda FRE I MANOEL
PROCÔPIO; fundador de Imperatriz; em homenagem aos cidadãos que

se

houveram dest:l.nguido por serviços de excepcional relevância prestados à cidade de Imperatriz, concorrendo para o bem eetar social e •
grandeza material. e espiritual de seu povo.
Art. 3 2) - A Comenda FRE I MANOEL PROCÓPIO se-

rá representada a.través de Medalha de M'rito que será oo,nhado em •
bronze, com diâmetro de quatro eent!metroa, com as seguintes caract.!

r!sticas:
a) no anverso, a efígie de Frei M,!

noel Procópio, ao centro. Na orla, a legenda: FREI MANOEL PROCÓPIO•
DO CORAÇÃO DE MARIA - Flmdador de Imperatriz - 16 de Julho de 1852 ;
b ) no reverso, a inscrição: HOMEN!

GRM DE IMPERATRIZ .AO ~RITO DE QUEM A.TEM EDIFICADO ;
c ) a medalha penderá do escudo de
Imperatriz e será ligada por uma argola e uma fita com as cores ve!:
de, amare1o; branco e azUI..
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Art. 42) - O Poder Executivo Municipal concederá a Comenda, a no máximo sete pessoas, que terão os seus nomes•
aprovados pe1a câmara Munic.i pa1 . e homenageadas na forma do Art. l P,
acompanhada do respectivo Diploma.
Art. 52) - Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DA PRES~C IA DA CÂMARA MUNICIPAL •
DE IMPERATRI Z , ESTADO DO MARANHIO, aos 28 dias do mês de junho de
1995.
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