
PROJETO DE LEI Nº 10 DE 6/12/57 
 
 

FLAVIO RIGHETTO, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER , faço saber a 
todos os habitantes de Lauro Müller, que a Câmara decreta e eu promulgo a 
seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica criada uma bolsa de estudos até o valor de CR$ 12.000,00 (doze mil 
cruzeiros) para Cursos Superiores a filhos de habitantes deste município, que 
demonstrarem aplicação e não possuírem recursos pecuniários suficientes para 
custearem por si sós ditos estudos. 
 
Art. 2º - Verificadas e comprovadas as condições do artigo 1º, o Poder Executivo fica 
autorizado a conceder o auxílio estipulado sendo o pagamento feito por mês, ou 
semestre conforme optar o favorecido. 
 
Art. 3º - Perderá o direito a este auxílio o aluno que, a não ser em caso de doença 
grave atestada por médico e comprovada pelos Diretores de Faculdades, não 
alcançar média suficiente para a promoção. 
 
Art. 4º - Em igualdade de condições esta bolsa será de preferência destinada a filhos 
de mineiros. 
 
Art. 5º - O aluno contemplado com o benefício desta Lei terá o direito de percebê-lo 
desde a data em que a Bolsa lhe for atribuída até a conclusão do curso, ressalvada 
a hipótese, do artigo 3º ou se, nesse ínterim, se modificarem as condições 
financeiras próprias ou as de seus progenitores. 
 
Art. 6º - Ao Poder Executivo compete atribuir as vantagens desta Lei ouvido sempre 
o Poder Legislativo, dando-se conhecimento do nome do contemplado por meio de 
Portaria. 
 
Art. 7º - As despesas para cumprimento desta Lei correrão por conta da dotação 3-
84-1. 
 
Art. 8º - Quando não houver aluno nas condições desta Lei a verba poderá ser 
destinada a Melhoramentos Urbanos ou a outro fim que  a destinarem os poderes 
Legislativo e Executivo. 
 
Art. 9º - Esta lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro, revogadas as disposições em 
contrário. 
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