RESOLUÇÃO TC N° 04/98
E~fENTA:

Cria a Medalha do M._>nto Ctdadão. t> dá uutra" provtdénCta'\ .

O TRIBL'N.\l DE COI\TAS DO ESTADO DE PER;-.,AMBLCO. u~;mdo da~ auibutções
lJUC lhe -.;lo Cllnfcmlas Jl<lr le1.

RESOLVE:

Art. 1"- Fica errada a Medalha do Mémo
Ciúaúão. C()mcmoralt\a dm. 30 ano' de fundação du
Tribunal dt' Conta ... do E~tado de Pernambuco a 'er
conferida a pe,~ou., física~ ou JUrílltca.... que st: tenham di~unguido pclm relevante' -.crviço:~ pre ... tado.'> .1 c:JU~<l ptíhllca, .'>t'ndo com:eullla e,~clusivamen
te i1 data da-. comemoraçüc.,.
A t·t. 2"- A Medalha a que 1'C refere o artigo
anterior 'er:\ em forrna circular cunhada em mewl
prateado. mctltndo Bem de diâmetro, tendo na pane
amerior. em relevo. J e.xpre~~âo ''Medalha do Ménto
Cidadão··. o de.,enho da logomarca criada especiaJmcme paru a fc,tividade e. na par1e po,terior, a .,tntetitat,:ão do ... \Ímholm, do E'tado e a expn:s~;.ão ·"fnbunal de Conta' do P,tado de Pemambu1.·o 1968 199K "A -;ervtço dJ Cidadania··. tudo de acordo
L0111 o motlc•lo a11ew a C'\ta Rc,olução.
Art. 3"- Cahera ao~ Con... clhelro~. apro-.ada pelo Pleno. a mdlc<Jção do.\ agraciado.). <1 qual -;erã acompanhada Jc JU,uticatiV.t por e-.crito.
Art. 4°- Os agraciado ... receberão um DIploma. c;.pc<.ialmcntc cnnfccctOnado e as,inado pelo
Pre..,1dentc do Tribunal com O'> \tgUtnte' UIZere':
"Medalha do ~érito Cidadão - O Tribunal
de Conw ... do E-.tado d~: Pernambuco. conforme deliberação auotada em :.essão reali-

7Jda em - - - - - - · houve por bem

outurgilr a
a \kdalhJ do \fcnco Ciuatlào. criada pda
Rc,oluçilo TC n" (~/98. Je OS ue JUlho de
1998. F para con,Lar. mandou expedir-lhe o
prc'iente Drploma. que vru a:-.~inado pelo
Pre~mlenrc . "

Art. 5"- llavcra um Livro UI! Regi•mo da
Medalha do Ménto Cidadão. c:om Termu de Abertura c !odas a~ folhn, rubricnda ... pelo Prcsiden!e d<l
Tribunal de Contas. que regi,traní. em cada folha
como lltulo. o nome de cada agraciado. f:ucndo-lht:
uma '>Íntese do'> motivos que levaram à conccs:.ão.
Art. 6,.- 0:-. agrac1at.Ios receberão a medalha em scs\ào 'ule11C lJUC 'era convucadn pelo Con.,c)heiro Pre'>IÔente. no dia 15 de outuhro. data da
fundação do Tnbunal de Contas do E~tauo.
Art. r- r::. . t:t Re ...olução cn(rará em VIgor
na dara de ~;ua puhlicaçao. revogada' a'> di,po~;ições
em contrano.
TRIBUNAL DF CO'l T \S DO ESTADO DE
PERNAMBt.:CO. em OX de JUlho de 19l.l8.

Conselheiro
Severino Otávio Raposo Monteiro
PreYtclt'lltc

RESOLUÇÃO TC N° 05/98
EMENTA: Concede a Medalha do Merito Nilo Coelho.
O TR IBUNAL DE CO>-JTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. no uso de ...ua!. atribuições e de acordo com a Re-;olução TC N° 0?./86.

RESOLVE:
Art. l o- Fica concedtda a ~1edaJha do MériiO '.;ílo Coelho ao de,cmbargador ETÉRIO RAMOS GALV AO FlLHO.

Art. 2" - E~ta Rc~oluçflo entrará em vtgor
na data de \U<I puhlit:ação.
SALA DAS <>ESSOES DO TRIBL:NAL
DC CO TAS DO ESTADO DE PER~AMBGCO.
em 05 de ago~to de 199~.

Conselheiro
Severino Otá' io Ra po o ~looteiro
Prt Hdent<'
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