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HA
HELENA DE HONRA AO ERITO

SOCIAL"

A Câmara Municipal de Alagoinhas, Estado da Bahia, usando de suas
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo Regimento lnterno e pela Lei Orgânica
do Município, aprova, promulga e manda publicar a seguinte,

RESOLUÇÃO:

Art. 1o - Fica instituída na Câmara Municipal de Alagoinhas a Medalha 'Mãe
Helena de Honra ao Mérito Social' em homenagem a Helena Vieira Costa
fundadora em 1945 da Casa de Mãe Helena com a mtssáo de proreger e
amparar os filhos alheios em seu oríanato

Art. 20 - A Medalha 'Mãe Helena de Honra ao Mérito Social' será outorgada a
pessoas físicas, empresas ou instituiçÕes do terceiro setor que se destaquem
na promoção de relevantes serviços sociais em nosso Municípro.

§ 1o - A medalha de que trata esta Resolução será concedida, anualmente, por
ocasião de sessão solene a ser realizada na Câmara Municipal de Alagoinhas.

§ 2o - A honraria a que se refere este artigo será entregue, acompanhada de
um diploma, conforme consta do Anexo l, que integra a presente Resolução.

Art. 3o - Farão jus à honraria ora
Comissão Organizadora, constituída
trata o

instituída as pessoas indicadas por uma
para coordenar a sessão solene de que

artigo anterior

Parágrafo único. A comissão a que se refere o caput deste artigo será
indicada pelo Presidente da sessão sorene

Art. 40 - A Medalha 'Mãe Helena de Honra ao Merito sociaI será
confeccionada no formato redondo, com acabamento em latão maciço e terá as
seguintes características:
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| - Medalha estampada em rerevo, em latão maciço, com 60mm de diâmetro eSmm de espessura;

ll - No anverso: a medarha apresentará a inscrição "Mérito sociar Mãe Herena,,,
em forma circular e, ao centro, uma figura em moderagem artÍstica em arto
relevo;

lll - No reverso: apresentará a inscriçáo: "câmara Municipar de Aragornhas,,,em forma circular e o Brasão dâ cidade, moderado em arto" retevo.

lV - A medalha será acondicíonada em estojo de veludo Azul Royal, com berÇopata seu encaixe perfeito e contará 'com 
fià

Parágrafo único. lntegra.a presente Resolução o Anexo ll, com as figuras doanverso e reverso da ,,Medalha de Honra ao Mérito Social,,.

Lr!..5'- Serão outorgadas, anualmente, ate 30 (trinta) ,,Medalhas de Honra aoMérito 
sociar"

Parágrafo único. Em caso excepcional e devidamente fundamentado, paraatender uma necessídade de força maior, poderão ser outorgadas medarhasem número superior ao estabelecido ü.i; -;;;à;-

Art' 60'As despesas decorrentes da execuçâo desta Resorução correrão àconta das dotaçôes orçamentárias órãpiár"
Art. 70 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessôes, em 0g de dezembro de 2022.

A----a
Andersori Baquàiro
Vereador autor.

Rua coronel Philaderfo Neves, sn - J uracy Magarhães - cE p.: 48.005-670 - Fone: (75) 3182.i333
www.ca maradea lagoinhas. ba.gov. br

Alagoinhas - Bahia



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAs

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIçA F REDAçÃO FINAL AO PROJETO DE

RESOLUçAO N" 00412022.

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

ao Projeto de Resolução no 004t2022, de autoria do Vereador

Andersón Baqueiro, que "Dispõe sobre a criação da Medalha Mãe

Helena de Honra ao Mérito Social", opina pela sua tramitação

devido a sua constitucionalidade.

EsteéonossoParecer,
Salvo melhor 1uízo.

Sala das 08 de dezembro de 2022.

Ver. - Presidente

Ver. Jorge - Relator

Ver. Edv - Membro.
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