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aAREoER on contssÃo DE JUsrtÇA, rcetstnçÃo, aeoeçÃo FTNAL E
D,RE ros HUMANIS, Ao pRoJETo oe aesotuçÃo N" oitgtzotí, "euE
CONCEDE A MEDALHA DO MERITO SALVADOR DA MAT\A Á PROFESSORI
ROSE íIDES SÁTVIOS SÁlrCÉ'ES".

e coyttssÃo DE JUsrtÇA, rcasuçÃo, rconçÁo FTNAL E DtREtros
HUMAN0S, ordinariamente reunida, analisou detalhadamente o presenÍe projeto

de Resolução, vindo a exarar PARECí? feVOnÁVet à sua aprovação.

Sala das Sessôeg 22 de Março de

SILVA

Secretário
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RESOTUÇ/{O M 003/2016.

"coNcEDE A MEDALHA DO MERTTO DA EDUCAçAO

SÁIYÁDOR DA MATTA Á PROFESSORÁ ROSEIV'IDES

sÁ^Jros sÁ^rcHEs".

A ,ÂMARA MUNtctpAL DE tPtAÚ, EsrÁDo DA BAHLA, No uso DE suÁs ATRIBUtçoEs

tEGÁ'S,

RESO[VE:

Art 10 - Fica concedida, nos Íerínos do inciso Wl, do Art. 60, da Lei Orgânica do Municipio

dE IPiAú, A MEDALHA DO MÉRITO DA EDUCAçÃO SALVADOR DA MATTA A PROFESSORII

ROSEAJITDES DOS SÁ'VIOS SÁIVCHES;

Art. P - A honraria será entregue em Sessáo Solene desÍrnada a esÍê fim, em data e horário

a serem estabelecidos pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de lpiaú;

Att 3o - A produção da honraria deverá ser feita pelo Poder Legislativo, que ficará

rcsponsável por arcat com os evenÍuais cusÍos.

Art. 40 - Á presente Resoluçáo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Sala das Sessoes, 05 de Abril de-

(73)3531-s476
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PROJETO DE RESOLUçAO No 003/2016.

"coNcEDE A MEDALHA Do uÉruro DA
eouceçÃo SALVADIR DA MATTA A
PROFESSOR/I ROSETV'TDES SÁilTOS SÁ'VCHES".

E CÂNMI MUNICIPAL OE IPIIÚ, ESTADO DA BAHIA, IVO USO DE SUÁS
eranwçots LEcAts,

RESOIye

Lft. 10 ' Fica concedida, nos Íermos do inciso )011, do Att. 60, da Lei orgânica do
Município de tpiaú, a MEDALHA Do MÉRtro ot eouceçÃo 

'ALZADOR 
Oe Uenn

Á PROFESSORII ROSE'V'LDES DOS SÁ'VIOS SÁIVCHES;

Art. 20 - A honraria será entregue em sessáo so/ene destlnada a este fim, em data e
horário a serem estabelecidos pela Mesa Diretora da câmara Municipat de tpiaú;

Art.3o'A produção da honraria deverá ser feita peto poder Legislativo, que ficará
responsável por arcar com os eyenúuaís cusÍos.

Art. 40 - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposiçoes em contrário.

Sala das Sessõeg 01 de Março de 2016.

,4 BÁRROS
dor PMDB.

E-mail:fale@camaradeipiau. ba.gov. br
(73)353í -5476
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Justificativa professora Rosenildes

É com muita honra e na certeza de que esta casa também se sentirá honrada ao acatar

minha proposta que indico o nome da professora Rosenildes dos Santos Sanches para

ser agraciada com a medalha do Mérito da Educação Dr. Salvador da Matta.

Nascida em lpiaú, a professora Rosenildes estudou o curso primário no lendário

lnstituto Barreto, da saudosa Dra. Dulce, médica que descobriu no magistério a sua

vocação natural. Tinha métodos severos, mas eficientes.

Do lnstituto Barreto, a jovem Rosenildes seguiu para o Ginásio Estadual de lpiaú

(GAMI) e daípara a Escola Normal de Rio Novo, onde se Íormou em magistério.

Ainda estudante, Rosenildes.iá demonstrava sua capacidade de enslnar. ln8ressou no
\- MOBRAL(Movimento Braslleiro de Alfabetização) e deu grande contribuição na

alfabetização de centenas de pessoas.

Também ensinou na Escola Tiradentes, região da Serra Verde, município de ltagibá,

numa época em que para chegar até o local do trabalho era preciso utilizar câvalos

como meio de transporte. Fazia isso enquanto estudante de da UESC.

Formou-se em Pedagogia e fez pós-graduação na mesma universidade.

Lecionou no Colégio Paulo Vl por algum tempo e no Colégio Estadual de lpiaú durante

30 anos consecutivos.

Em p reendedorismo é outra qualidade da professora Rosenildes dos Santos Sanches.

Ela fundou e administrou o durante quatro anos, o Colégio Santo Agostinho e depois

,em parceria com a professora Célia Souza, fundou a Escola Ciranda das Letras, onde
\- atua até hoje.

Diante do exposto volto a solicitar que seja concedida à professora Rosenildes dos

Santos Sanches, a medalha do Mérito da Educação Dr. Salvador da Matta.

Sala das Sessões,30 de novembro de 2015.
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NASSER DA§PAIBARRoS

(PMDB)
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