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cÂunnn MUNtctpAL DE ALAGotNHAs

DE RESOLUÇÃO No. OO2I2O22.

"DtsPÕE SOBRE 4 CRIAÇÃO DA
MEDALHA JOSE ALBERTO
VASCONCELOS DA SILVA 'DENDÊ" E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
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A câmara Municipal de Aragoinhas, Estado da Bahia, usando q,fsuas
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo Regimento lnterno e pela 1_ui 6f- 

t,-*
do Município, aprova, promurga e manda pubricar, r"ãr,*" 
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RESOLUÇÃO:

Art' 1o ' Fica criada no âmbito da Câmara Municipal de Alagoinhas, a Medalha..JoSÉ ALBERTo VAScoNcELoS DA SILVA ..DENõÊ,;

Parágrafo Unico - A medalha constitui menção honrosa de reconhecimento apessoas que se destacam na promoção do desenvolvimento do esporteprofissional e amador do Município de Alagoinhas, sendo etas praiicantes ounão.

Art' 20 - A condecoração de que trata esta Resorução será entregue,anualmente, durante sessão sorene que será rearizada sempre no mês dedezembro.

Art' 30 - A outorga das medalhas será feita por indicação dos parlamentares eda secretaria Municipal de cultura, Esporte e Turismo à Mesa Diretora.

Parágrafo Primeiro. - A indicação deverá ser feita, impreterivelmente, até 15(quinze) dias antes da rearizaçaô oa sessão sorene

Parágrafo segundo - cada parlamentar so poderá indicar 01 (uma) pessoa aser homenageada, a qual deve ser acompanhada de relatorio justificando aindicação.

Parágrafo Terceiro - A secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismoindicará 01 (uma) pessoa para ser homenageada, a qual deve seracompanhada de relatorio justificando a indicação.

ESTADO DA BAHIA

Ruacoronel PhiladelfoNeves,sn-JuracyMagalhães-cEp.: 4g.oos_670_Fone: (75)31g2-3333
www.ca ma radea lagoin has.ba.gov. br

Alagoinhas _ Bahia

LIDÜ 8fu1 SESS



.ÂMARA -i;ffi 
o.irii u#f*o 

o, r, o,

Art. 40 - E de competência exclusiva da Câmara de Vereadores a concessão
da Medalha de Honra.

Art' 50' Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogando-
se as disposiçÕes em contrário.

, em 08 de dezembro de 2022.

Luc
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PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃo'

iüônçÃ _E neoaçÃo FTNAL Ao pRoJEro DE

RESoLUçÃo No oo2t2o22.

A Comissão de constituição, Justiça e Redação Final, apos estudos

ao Projeto de Resolução no ooztzozz, de autoria do Vereador

Luciano Almeida, que "óispõe sobre a criação da Medalha José

Alberto Vasconcelos da Sílva 'Dendê', e dá outras providências"'

opin, pela sua tramitação devido a sua constitucionalidade'

ESTADO DA BAHIA

cÂrunRR MUNIcIPAL DE ALAGoINHAS

EsteéonossoParecer,
Salvo melhor juízo'

Ver. Lucia

08 de dezembro de 2022.

- Presidente

na Gonçalves - Relator

- Membro.

APROVÉrDCI
lNa Sessão do dpQt-r /r-r z7

Ver Jorge
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