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sERvrÇo púBLtco MUNtctpAL
PRAÇA ALBERTO P|NTO, N" 01
cEP 45570-000
ESTADO DA BAHIA
13 246 44210001Â4

cNPJ

DA

COMTSSAO DE JUSTTçA, LEâISLAçAO, REDAçÂO FTNAL E
DTREIOS HUMANOS, AO qROJETO DE RESOLUçAO No 004/2016, "QUE
CONCEDE A MEDALHA OO IITÉruTO SALVADOR DA MATTA Á PROFESSORII

cÉue souzl sÁflros".

Á

coM,ssÁo DE JttsTtÇA, LEGTSLAçAO, REDAçÁO

E

FTNAL
D|RE|TOS
HUMANOS, ordinariamente reunida, analisou detalhadamente o presente projeto
de Resolução, vindo a exarar PARQCER FAVORÁVEL à sua aprovação.
Sala das Sessôeg 22 de Março de

DA SILVA

,ÇJç""-- $,r"a
ADELF0AN BACE|./.R SOUZA
Secretário
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DE OLIYE'RII SÁA'IOS

Relator

E-mail:fale@camaradeipiau.ba.gov.br
(73)3531-5476
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RESOLUçAO No 004/2016.

"coNcEDE A MEDALHA DO MERTTO DA EDUCAçÃO
SALvADoR DA MAffA Á PRoFESsoRII cÉue soua
sÁrvros,,.

A CÂUNAE MUNICIPAL Or PIIÚ,

ESTADO DA BAHIA, ÍVO USO OE

tEGA'S,

SUAS ATRIBUIçOES

RESOTYE

w,

Art. 10'Fica concedida, nos.termos do inciso
do Art.60, da Lei orgânica do Município
dE IPiAú, A MEDALHA DO MÉRITO DA EDUCAçÁO SALVADOR
DA MATTA APROFESSORÁ
àÉLIA soUTA SÁTVIoS;

Ãft.

A honraria será entregue em sessáo sotene destinada a *te fim,
em data e horário
a serem esÍabelecidos pera Mesa Diretora da câmara Municipat
de tpiaú;
20 -

Art. 30

- A produção da

honraria deverá ser feita pero poder Legisrativo, que ficará

responsável por arcat com os eyenÍuais cusÍos.
ArL 40

' A presente Resolução entrará em vigor na

data

de sua publicação, revogadas as

drbposiçóes em contrário.
SaIa das Sessõeg 01 de Março de
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plÂu'ffF,â,".'{.ãJfii}ll.J " - cEP 4557o.ooo
PRoJETo

oz nesotuçÃo

"coNcEDE

A

No

004/2016.

MEDALHA

eouceçÁo SALuADaR
PRoFEssoM cÉue

\,

soua

Do nÉnro

DA

DA

MATTA

A

sÁ^rros,,.

E CÂMNNN MUNICIPAL OE PINÚ, ESTADO DA BAHIA, TVO USO DE SUÁS
nruewçoesLEGAIS,

RESOrye

'

Art. 10 Fica concedida, nos Íermos do inciso wl, do Art. 60, da Lei orgânica
do
Município de tpiaú, a MEDALHA oo nÉruto oa eoucnçeo }ALZADOR
DA MATTA
Á pRoFEssoRTl cÉue souztsÁflros;
Art. 20 - A honraria será entregue em Sessão Solene desÍrna da a este
fim, em data e
horário a serem esÍabelecidos pela Mesa Diretora da câmara Municipal de lpiaú;

Art. 30 ' A produção da honraria deverá ser feita pelo Poder Legislativo, que
ficará
responsável por arcar com os eventuais cusÍos.

\v

4ft.40'ApresenÍe Resolução entrará em vigor na

data

de sua publicação, revogadas

as disposlções em contrário.
Sala das Sessôeg 01 de Março de 2016.

,orr.exs!íÀSAÀo,
Ver\áorPMDB.

E-mail:fale@camaradeipiau.ba.gov.br
(73)3531-5476

Justificativa Professora Célia Souza
amor à cidade onde nasceu' é a professora Célia
Exemplo de perseverança, força de vontade e
Souza Santos.

para realizar o sonho de torna-se uma educadora'
Natural de lpiaú ela enfÍentou dificuldades
na
Matta um grande incentivador e seguiu firme
mas encontrou na pessoa de Dr' Salvador da
busca de sua rea lização

Souza cursou em Jequié'
o estudo por entender que às mulheres
Retornou a lpiaú e seu pai não queria continuasse
cabiamasatlvidadesdomestica,mentalidadequeaindaimperavaemmuitasfamíliasda

da sua formação' Célia
As séries iniciais, ou seja, a primeira etapa

época.
na Escola
o curso dessa historia e Célia ingressou
Os incentivos de Dr. Salvador mudaram
de professora'
Normal de Rio Novo, onde obteve o diploma
e viceem seguida exerceu os cargos de diretoÍa
Lecionou na Escola Municipal Adélia Matta e
diretora da Escola Maria José Lessa de Moraes'

lecionar na zona rural'
estadualde ensino' foi aprovada e passou a
Pinheiro No ano de 1969 tornou-se
precisamente na Fazenda Dois Amigos' do Sr' Astrogildo
professora do Ginásio Estadualde lpiaú (GEl)'
Fez concurso para a rede

Célia Souza queria ir mais

longe Enfrentou o vestibular' foi aprovada e freqüentou

faculdade no período de 1973 a 1977

a

'

qualificação proíissional e foi convidada para
Obteve a graduação em Letras, ganhou maior
lecionar nos colégios ACADEMUS e Santo Agostinho'

ensino lhe indicou novos rumos: Em 1992 associou-se
Ciranda das Letras' uma excelente
professora Rosenildes Sanches para fundar a Escola
referencia no ensino de jovens ipiauenses'

A experiência na rede privada de

em PsicopedaSogia'
Foi adiante. Em 2001 fez PÓs Graduação
de educadora'
capacitada para exercer a nobre missão

à

tornando-se ainda mais

da Matta' proponho

do nascimento de Dr' Salvador
No ano em que se comemora o Centenário
professora
Mérito da Educação que tem o nome à
que esta Câmara conceda a Medalha do
desta honra'
Célia Souza Santos, ela é merecedora
2015'
Sala das Sessões, 30 de novembro de
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