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ESTADO DA BAHIA

PROJETO DE RESOLUçAO No 003/2015.

coNcEDE

o ríruto DE "ctDADÃ

IPIAUENSE'' A EDNIA SILVA DE OLIVEIRA
(NENA COSTA).

A Câmara Municipal de lpiaú, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:

Aft.lo - Concede o TÍtulo de "CIDADA IP|AUENSE"
oLtvEtRA (NENA COSTA).

a Sf.

EDNIA SILVA DE

4ft.2o - Ás despesas deconentes desta Resolução conerão por conta das
verbas previstas no orçamento.

-

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as dlsposiçôes em contráio.
Art.3o

Sa/a das Sessões, 08 de Junho de 2015

Orlando do
Vereador - PT

,II]STIFICATIVA

EDNIA SILVA DE OLIVEIRA, uma concisa biografia.
Ednia Silva de Oliveira, mais coúecida como Nena Costa, nÍsceu no dia 07 de
novembro de 1960 na pequenina cidade de Cedro de São João, no interior de Sergipe,
onde viveu juntamente com seus pais e outros sete irmãos uma inÍância maravilhosa da

qual traz somente boas recordações. No Rio São Francisco, que baúava
temporariamente as terras da pequena Cedro de São João, as brincadeiras e baúos na
época de criança e adolescente se faziam comuns, o que levou a Ednia a receber o
apelido de beradeira.
Aos dezesseis anos, Ednia mudou-se para a cidade de Aracaju e aos dezoito anos

coúeceu

o

seu atual marido, Cezário Costa. O casamento de CezríLrio

aconteceu no ano de

e

Ednia

mil novecentos e oitenta e um. Desta união que já dura trinta

e

quatro anos, surgiram os frutos: a frlha primogênita Carolina, seguida depois de Marina.
Em mil novecentos e noventa e um, ano em que vieram a residir em lpiaú, terra natal de
Cezârio, nasceu a terceira filha do casal: Vitória.

Começou aí uma nova etapa de vida com a fundação da empresa de distribuição
de bebidas Costa Neto.

A expansão dos negócios levou

a familia a residir, no ano de

mil

novecentos e novenla e sete, na cidade de Santo Antônio de Jesus. Com o crescimento
dos negócios a família mudou-se para Natal (RN) no ano de dois

mil onde implantaram

a terceira revenda na qual, exatamente como nas outras duas, Nena Costa trabalhou
como gerente financeira.

Em dois mil e oito retomaÍam à Ipiaú, onde fixaram

permanentemente

residência.

No ano de dois mil e doze Nena Costa

se engajou em uma campanha

política na

qual seu esposo, Cezario Costa, foi o protagonista. Foi aí que Nena se deparou com a
realidade dura e sofrida da população carente da nossa querida Ipiaú. Assustada com a

realidade que presenciou no decorrer dos meses de campaúa, Nena decidiu buscar
meios, na medida do possível, para ajudar o povo carente da cidade através de trabalhos
na área social.

Em dois mil e treze Nena Costa se toma presidente da AMI

-

Associação das

Mulheres de Ipiaú, buscando assim desenvolver juntamente com outras mulheres,
trabalhos de ajuda

e de conscientização, tais como: palestras em bairros

carentes

voltadas à orientação ginecológica e dentiiria da mulher e da criança e palestras de
cunho jurídico, como por exemplo, sobre a Lei Maria da

Peúa.

Nena Costa graduou-se, em dois mil e quatorze, no curso de Gestão Pública com

o objetivo de ter um coúecimento mais abrangente sobre a utilização de forma mais
eficiente dos recursos públicos. Este curso veio somar ainda mais para a experiência de
Nena Costa, quejá atuava no setor privado.

Sa/a das Sessões, 08 de junho de 2015.

Orlando dlos Santos Ribeiro
Vereador PT
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aARECER »e copttssÃo DE JUSTIÇA, tzctstaçÁ,o, aroeçÁ,o
FrNAL E DrRErros HUMANoS, Ao pRotETo ot azsotuçÃo N"

003/zots, "eua ooNCEDE o rÍruto or aoeoÃ oe ipteú e

SENTIORA EDNIA SILVA DE OLIVEIRA".

a coutssÃo DE JUSTrÇA, rcetxeçÃo, neonçÃo

FINAL E

DIREITOS HUMANOS, ordinariamente reuni.da, analisou
detalhadamente o presente Projeto de Resolução, vindo a
exarar PARECER FAVORAVEL à sua aprovação.
SaIa das,Sessões, 16 de Ju

de 2OI

ADELFRAN BACELAR

>("*. éy3
SOUZA U

Secretário

'tu,rfuO#
ELINO DE OLIVEIRA SÁNTOS

Relator

E-mail:fale@camaradeipiau. ba.gov.br
(73)3531-5476
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RESOLUçAO No 003/2015.

"coNcEDE

o rÍruto oe coaoÃ DE tptAtt

SEA'HORÁ EDNIA SILVA DE OLIVEIRA".

a

cÂmana MUNtctpAL DE

atruawçoes

pnú,

EsrADo DA BAHIA, iro

uso

DE suÁs

LEGAts,

RESOLVE:

- Fica concedido, nos termos do inciso W, do Art. 60, da Lei Orgânica do
Município de tpiaú, o TíTULo oe cnaoÃ oe pnu À SENHoRÁ EDNTA stLvA DE

A,t.

10

OLIVEIRA;

Aú.20 - A honraria será entregue em Sessáo Soíene destinada a este fim, em data
e horário a serem esÍabelecidos pela Mesa Diretora da Câmara;
Art. 30 - A produção da honraria deverá ser feita pelo Poder Legislativo, gue ficará
responsável em aÍcar os eventuais cusúos,'

Art. 4o - EsÍa Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposiçôes em contrário,
SaIa das Sessões, 22 de Junho

JOSENALDO
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