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LEI COLPLWENTAR N2  02/91 
Cria Cargo de Veterinário 

ODAIR VISINTIN ROSSAFA GARCIA,Prefeito 
do runicipio de Rubinia, Estado de São 
Paulo, usando de suas atribuições  legais. 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou 
e eu sanciono e promulgo a seguinte lei: 

Artigo 12  - Fica criado no  Município  de  Rubineia 1(um) 
cargo de  Veterinario, integrante do Anexo III, da  Lei Complemen-
tar n2  01/91, de provimento em  Comissão, de livre nomeação e exon 
raçao do. Prefeito. 

Artigo 22  - O cargo criado pelo Artigo 12  desta Lei - 
Complementar destina-se a atender a todos.  os interessados na. área 
especifica  de suas atribuiçO"es. 

.rtigo 32  -As despesas decorrentes com o pagamento de 
referido funcionario, correrão a conta .da  secretaria da Agricultu 
ra do Estado de  Cão Paulo, mediante repasse de numerários. 

Artigo 42  - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Rubinjial  17 de r. tem o de 1 991 

LEI N2  540  

Declara de Utilidade Panca a Associaçao dos Percadores 

ODAIR VISINTIN ROSSAFA GARCIA,Prefeito do 
Munic]I:pio de Rubinjial  Estado de São Pau-
lo, usando de suas atribuiçaes legais, 

PAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo 
a seguinte: 

Artigo 12  - Fica declarada de utilidade plibliea a Asso-
ciaçao dos Pescadores Profissionais do Muniej:pio de Rúbinia. 

Artigo 2 - Esta lei entrará em vigor na data de 
o, revogadas as disposiçUs  em  contrário. 

efeitura Municipal de RubinAia, 
Em 17 de setembro de 1 991 
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