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"O LEGISLATIVO MQ j02-0070/1997

Institui,	 no	 âmbito	 do
Município de S'ão Paulo,	 o
Troféu "S'ão Paulo: Capital
Mundial da Gastronomia", e dá
outras.providências.

A ,”44.144. 4errirA r UU 	 AULO decret a:

Art. 12 - Fica instituído, no âmbito da Município
de S'ão Paulo, Cl Troféu "S7:io Paulo: Capital Mundial da
Gastronomia", a ser concedido anualmente, através de
Concurso, pelo Poder Legislativo paulistano, às melhores
repOrtagens e à melhor foto sobre á "Semana da Gastronomia".

Art. 2R - O Troféu instituído no artigo anterior
será concedido aos autores das melhores reportagens e da
melhor foto sobre a "Semana da Gastronomia".

lfl - As reportagens a que se refere Cl "caput"
deste artigo ser'ão distribuídas em 6 (	 ) categorias
diferentes, cada uma correspondente	 um dos seguintes
veículos de comunicaç'ãop

AP"":4)	 :r7	 M,ui • n 1 i •
~Ar - -
- Hemista Nacional;

EM: r'4	 r
III - Emissora de rádio ou tel~s'ão nacional;

	

AGO	
Juy A 1 estrangeiro;

• — Retnta estrangeira;
VI - Emiv•sora de rádio ou televis .ão estrangeira.

	 Imen.or foto a que se refere ao "caput"
7Iste artigo poderá ser publicada em jornal ou revista,
nacional ou estrangeiro.

Art. SQ - O Troféu ora instituído, confeccionado
em modelo adotado pela Câmara Municipal de S'ão Paulo,
possuirá a seguinte inscriço: "A (nome do vencedor), o
reconhecimento da Câmara Municipal de S7.io Paulo, Capital
Mundial	 da	 Gastronomia,	 Palácio	 Anchieta,

II

Art... 4Q - A concesso do Troféu "S"ão Paulo:
Capital Mundial da Gastronomia" será anual, através da
mitór.ia em concurso promovido pela Câmara Municipal de S'ão
Paule:Ye nos termos de seu regulamento.

Parágrafo iinico - O regulamento, a que Se refere
este artigo deverá ser publicado em Diário Oficial do
Município 10 (dez) dias antes da abertura da "Semana da
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Gastronomia" e dele deverá constar, entre outros itens, as
condiç ges de participaç .ão, a composiç'ão do corpo de jurados
que selecionará os vencedores, o critério de seleç"ão e os
prazos das etapas do concurso.

Art. 5fi - A entrega da Troféu instituído neste
decreto legislativo se dará em Sess'ão Solene a ser conuocada
pelo Presidente da Câmara Municipal de S'ão Paulo.

Art. 6fi - As despesas decorrentes da execuç'•o do
presente decreto legislativo correr"ão por conta das dotaçges
orçamentárias pr6prias 7 suplementadas se necessário.

Art. 7R - Este decreto legislativo entrará em
vigor na data de sua publicaço, revogadas as disposiç ges em
contrário.

Sala das Sessges, e30-4- cite
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