
CÂMARA DE VEREADORES DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

RESOLUÇÃO N°. 40812019. 

Dispõe sobre a Criação do Troféu 
Dra. Francisca Barros de Souza 
Siebert e dá outras providencias. 

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO, 

ESTADO DA BANIA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, faz saber que o 

Plenário aprovou e ela promulga a seguinte RESOLUÇÃO: 

Art. 1° - Fica criado no âmbito do município de Paulo Afonso o Troféu Dra. 

Francisca Barros de Souza Siebert. 

Parágrafo único — O Troféu criado no art.1 ° desta Resolução, fará parte das 

comemorações alusivas ao dia Internacional da Mulher. 

Art. 2° - O Troféu Dra. Francisca Barros de Souza Siebert será concedido da 

seguinte forma: 

- Cada Vereador indicará um nome; 

II - O Executivo Municipal indicará dois nomes e 

III - A sociedade civil através de enquete pelo site da Câmara, indicarão duas 

homenageada. 

Parágrafo 1 ° - A indicação de cada homenageada será instruída por: 

I - Documentos Pessoais e 

II - Histórico acompanhado de ações da homenageada. 

Parágrafo 2° - As indicações serão submetidas à tramitação e deliberação 

através de Projeto de Decreto Legislativo em uma única discussão e votação. 
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Parágrafo 3° - As indicações para homenagem deverão ser protocoladas no 

período de 1° de novembro até o dia 20 de fevereiro para a entrega do Título no dia 8 

de março (Dia Internacional da Mulher), em Sessão Solene convocada pela Câmara 

Municipal. 

Art. 3° - As despesas decorrentes da execução desta Resolução, correrão por 

conta de verbas próprias da Câmara Municipal, consignadas no orçamento vigente e 

suplementares se necessário. 

Art. 4° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 9°- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação 

Sala das Sessões, em 12 de março de 2019. 

Ver. Edson M eiros de Freitas 
- 1° Secretário - 

Ver. Lo 	 a dos Santos 
-2° ecretárlo - 

(", 
Ver. Alex 	bia o da Silva 

-Vice-P sidente - 
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