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PROJETO DE LE看N?」」」2021

“Alterao pa略grafo血ico do artigoA巾4O da 」ei l1612013

de 27 de Dezembro de 2013。 Que disp6e sobre a emissao

de titulo de cidadao hono略rio ou cidadao benem6「ito,,

MIGu軋VIANA, Ve「eador da Camara Municipai de Bu「itirama,

Estado da Bahia =O uSO de suas legais e regimentais at「ibuie6es que lhe sao

COnferidas po「 lei, aP「eSenta aO Plenario, Para aPreCiaeao e deliberaeao, eSte PrPjeto

de Iei que deve se「 sancjonado e promulgado pelo Excelentissimo Senho「 Prefeito

Municipal.

Art. 1O細fica suprimido em sua皿e「a-idade o pafag「afo dnico do

a巾go 4o da Iei nOl 16/2013, que disp6e sob「e a emissao de titu!o de cidadao honor乞而o

Ou Cidadao benem全rito.

Art. 2O - Esta lei ent「a「a em vigo「 na data de sua publica9aO,

「evogadas as disposi96es em cont略rio,

Cama「a Municipal de Bu軸rama-Ba, 13 de agosto de 2021.
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JUSTIFiCAT寒VA

Excelentissima Senho「a P「esidente

Nobres Ve「eado「es.

Com o objetivo de expor a importancia e relevancia da medida presente, PaSSO a

expo「 OS mOtivos peIos quais entendo a mesma necess釦a:

A 「eferida proposit…a Visa suprimir o pafag「afo血ico do a鵬go 4o da Iei nOl 16/2013

COm O Objetivo de democratiza「 de maneira oportuna a todos que prestaram

inestimados servieos a este municipio sem que lhe sejam to看hidas po「 foma!idades

tecnicas onde nao sao em grande maioria seguidas po「 out「os municipios de igua1 0u

maior porte.

丁aI medida de supressao se most「a reIevante pois visa叩岬C幅Ona「 que O foco

P血Cipal do opeto s匂am os p「estimos 「eaiizados pe看o homenageado o=de este seja o

fato「 p血Cipai para sua aptidao a tal hon「aria.

Diante dos fatos e motivos o「a apresentados, bem como a importancia da medida,

este Vereador signat釦o reque「 seja remetida, aP6s a devida tramitaeao regimental, O

PreSente P「Qieto de iei ao seu destinat卸o, Para que SuaS血alidades sejam reatizadas,

Camara Municipal de Buritirama-Ba, 13 de agosto de 2021.

Vereador
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