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RESOLUçÃO No. 055/11, DE 17 de maio de 2011'

"Dispõe sobre alteração do Regimento lnterno
da Câmara de Vereadores".

A CÂMARA DE VEREADORES DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, NO USO dE SUAS

atribuiçôes legais, visando a adequação do Regimento lnterno,

APROVOU:

Art.lo.oArt.lSgdoRegimentolnternodaCâmaradeVereadores'passaavigorarcoma
seguinte redação.

'Art. 18g - A Câmara Municipat através de Projeto de Decreto

Legislativo, poderá conferir as segu'nÍes honrarias:

Art'2o.oArt'lSg,lncisol,doRegimentolnternodaCâmaradeVereadores,passaa
,igár".. .o, a inclusão do lnciso ll, alineas "a","b", "c" e "d" ficando com a seguinte

redaÇão.

Art. 189 - ...

l-...

tt - Honra ao Mérito 26 de Maio.

a) Fica instituída a comenda "Honra ao Mérito 26 de Maio" a ser

ántregue anualmente em sessáo solene da Câmara Municipal de

Barriiras, durante as comemorações do aniversá!!? da emancipação

;;iii;, áo município, às pessoas detentoras de ilibada rePutação no

âmbito da sociedade barreirense;

b) O homenageado poderá receber a honraria na modalidade:

medalha ou placa;

c) Cada vereador, poderá indicar 02 (dois) homenageados' desta

tista serão definidos os agraciados, devendo o número de honrarias

concedidas ser proporcional ao de vereadores;

d) A definição da modatidade de honraria concedida à cada

homenageado, processar-se-à por votação'
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Art. 30 - O Art. 192, ParágraÍo Único, do Regimento lnterno da Câmara de Vereadores,
passa a vigorar com a denominação de § 1", nos termos a seguir delineados e com a
inclusão do § 2", ficando com a seguinte redação:

"Art.í 92 - ...

§ í" - A sessão Solene de entrega de honraria, Título de Cidadã e
Cidadão Barreirense, será marcada pelo autor, em consenso com a
Mesa Diretora, e será realizada na Câmara Municipal.

§ 2'- A sessão Solene de entrêga da honraria, Honra ao Mérito 26 de
Maio, será marcada pelo Presidente da Câmara de Vereadores, em
consenso com a Mesa Diretora, e será realizada na Câmara Municipal.

Art. 40 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposiçôes em contrário.

Sala das , em 17 de maio de 201 1

ANTÔN IO

IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
2o Secretário
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