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zARECER
coutssÃo DE JUSTIÇA, uc$teçÃo, moeçÃo
FINAL E DIREITOS HUMANOS, AO PROJETO DE RESOLUÇAO NO

o14/zo1s, *eItE IoNCEDE o rÍruto oe cneoÁ, oe PmÚ e
SENHoRA LoURDES tNÉsu JcsuÍNe sANTos'.

n coutssÃo

DE JUSTIÇA, tec$teçÃo, REDAÇÃO FINAL E
DIREITOS HUMANOS, ord.ínariamente reunida, analísou
detalhadamente o presente Projeto de Resolução, vindo a
à sua aprovação.
exArar PARECER FAVORA
Sala das.Sessões, 17 de Nove

de2
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Redator

E-mail:fale@camaradeipiau.ba.gov.br
(73)3531-5476
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RES,LUçÁ?

No

-cEP45570
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ot4/201s.

"coNcEDE o rírurc oe cneoÁ oe ptaú
rouRogs lruÉsa,trsuÍnn Dos sÁtJros,,.

n cÂnane MUNtctpAL oe ptnú, EsrADo DA BAHIA, No uso

DE

Á

suÁs Á nnuçoes

sE rHoM

rcans,

RESOLYEi

Art. 10 - Fica concedido, í,os Íermos do inciso ru, do Art. 60, da Lei Orgânica do Município de
lpiaú, o Titulo de Cidadã de lpiaú a Senhora !_OUROES lruÉStA JF.SUÍI,A DOS SÁilIOS;
Ad.

' A honraria será entregue em Sessáo So/ene destinada a este Íim, em data e horário a serem
estabe/ecídos pela Mesa Diretora da Câmara;
20

,Aft. 30 ' A produção da honraria deverá ser feita pelo Poder Legislativo, que ficará responsável em

arcar os eventuais cusÍos;

Art.40'Esta Reso/ução entrará em vigor na data de sua pubticação, revogadas as disposiçôes em
contrário.
Sa/a das Sessões,

08 de Dezembro de 2015.
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LouRDEs nruÉsn IESUTNA",Dos
SANTOS".

a cÂuaRe

MUNICTpAI DE

arnruurçÕes LEGArs,

lpnú, EsrADo

DA BAHIA, No uso DE suAs

RESOTVI:

Art. 1s. Fica concedido, nos termos do inciso xvl, Art.60, da lei orgânica do
Município de lpiaú, o titulo de cidadã Ipiauense, a senhora Lourdes Anésia
Jesuína Dos Santos.

Art' 2s. A honraria será entreguc na sessão Solene destinada
horárjo

a set'em estaltclecidos pcla Mesa

a este fim, em data e

Diretora da Câmara;

Art.3s. A Produção da honraria deverá ser feita pelo Poder Legislativo, que ficará
responsável em arcal os eventuais custos;

\-

Art.4e.

Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Sala das Sessões, 03 de Novembro 2015.
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Vereadora
Autora do Proieto De Resolução
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