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sERVrÇO PÚBLtCO MUNtCtPAL
PRAÇA ALBERTO PINTO, No 01
cEP 45570-000
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PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO, REDAÇÃO
FrNAL E DTREIToS HrJMANos, Ao-pRoJETo or ntsotuçÃit tt"oos/zots, "ew coNcEDE o rÍruto on cn,loÃ or puú
AO SENHOR DOWOR RICARDO D'OLIVEIRA VIEIRA".

e coutssÃo DE JUSTrÇA, tretstnçÃo,
DIREITOS HUMANOS, ordinariamente
detalhadamente o presente
exarar PARECER FAVORAVEL

Projeto de
à sua aprovação.

Sala das Sessões, 22 de Ju o de 2015.

President

REDAÇÃO FINAL E
reunida, analisou

Resolução, vindo a

Secretario

DE OLIVEIRA SANTOS
Relator

V6L6v\
SOUZA \..

E-mail:fale@camaradeipiau. ba.gov.br
(73)3531-s476
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aesotuçÃo No oos/201s.

"coNcEDE o rítuto oe qoaoao oe pnú ao
DOUTOR RICARDO D'OLIVEIRA VIEIRA".

e cÂmaaa MUNtctpAL DE tptAu, EsrADo DA BAHIA, ,vo uso DE suÁs
arqeuções LEGAts,

RESOLVE;

Aft. 10 - Fica concedido, nos termos do inciso Wl, do ArÍ. 60, da Lei Orgânica do
Municipio de lpiaú, o TíTULo oe aoeoao DE tPlAlJ Ao DouToR RtcARDo
D'OLIVEIRA VIEIRA;

Ad. 20 - A honraria será entregue em Sessáo Solene destinada a este fim, em data
e horário a serem esúabelecidos pela Mesa Diretora da Câmara;

A,7. 3o - A produção da honraria deverá ser feita pelo Poder Legislativo, que ficará
responsável em arcar os eventuais cusúos,'

Art. 40 - Esta Resoluç ão entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as drsposiçõe s em contrário.

SaIa das Sessóes, 22 de Junho de 2015.

(73)3531-5476
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PRuJETI DE REsoLuçÃo Nffinots.

"coNCEDE o rÍrulo on cromÃoon IpnÚ lo
SENHOR RICARDO D'OLIVEIRÀ YIEIRA'.

I cÂuml MUNICIPAL Dr plaú, EsrADo DA BAHTA, No uso DE suAS
,l,rmnurçons LEGAIS.

RESOLVE:

Art. 1o - Fica concedido, nos termo§ do inciso XVI, do aÉ. 60, da tei orgânica do Município
de Ipiaú, o Título de Cidadão de lpiaú ao Senhor RICARDO D'OLMIRA VIEIRA;

Art.2o - A honraria será entregue em sessão solene destinada a este Íim, em data e hoúrio
a serem estabelecidos pela Mesa Diretorâ da Câmara;

Art. 3"-A produção da honraria devenl ser feita pelo Poder Legislativo, que ficará

responsável em arcar os eventuais custos.

Art. 4. - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Sala das Sessões, 0B de iunho de 2075,

,*r,,í,aRxffiE
E-mail:fale@camaradeipiau. ba.gov.br

(73)3531-5476
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JUSTIFICATIVA

Natural de Salvador, o jovem médico cardiologista Ricardo D'Oliveira Vieira, 36

anos, sempre teve forte ligação com o município de Ipiaú. Aqui viveu boa parte da

sua juventude e exerce a sua atividade profissional.

Filho do médico Roberto Nascimento Vieira e dona Carmen Lúcia D'Oliveira

Vieira Vieira, Dr. Ricardo iniciou seus estudos na Escola de Aplicação Dom Bosco

e concluiu o ensino médio em Salvador.

F;m7977 ingressou na faculdade de Medicina da Universidade Estácio de Sá, no

Rio de faneiro, fazendo parte da primeira turma desta unidade de ensino

superior.

Realizando inúmeras atividades extra-curriculares, Dr. Ricardo teve a

oportunidade de estagiar com o Prof. Mario Giorgio Marrano, um exímio

invesügador de doenças, e mestre dos seus professores. Este fato lhe

proporcionou um contato com uma medicina singular, muito diferenciada,

estimulando-lhe a envolver em um ambiente acadêmico assistencialista.

Após concluir a graduaçáo, fez residência em clínica médica no Hospital

Universitário Clementino Fraga Filho, da Universidade Federal do Rio de )aneiro,

em seguida se mudou para São Paulo-SP, para concluir o terceiro ano de

residência em clínica médica, no Hospital das Clínicas - Faculdade de Medicina da

E-mail:fale@camaradeipiau.ba. gov. br
(73)3531-5476
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Universidade de São Paulo. Cursou residência em cardiologia, no Instituto do

Coração, e ao término desta foi convidado para cursar a pós-graduação médica

em cardiologia.

Nesta etâpa da sua vida, Dr. Ricardo teve a oportunidade de conüver em um

ambiente da mais alta qualidade científica, o que lhe proporcionou um

aprendizado em metodologia científica e contato com pesquisa clínica, fato que

lhe possibilitou participar de congressos internacionais de cardiologia, na

qualidade de pesquisador.

Em 2010, recebeu um importante prêmio pela Sociedade Europeia de Cardiologia,

por ter apresentado um trabalho no congresso europeu de cardiologia, em

Estocolmo-Suécia. Em 2013, recebeu o título de doutor em cardiologia pela

Faculdade de Medicina da USP.

Dr. Ricardo Vieira é casado com a médica pediatra Joana Luisa Cylleno, tem quatro

filhos (Francisco, Pedro, Gabriel e Luisa) e desde 2011 vem atuando em lpiaú,

valorizando assim o trabalho iniciado pelos seus pais na Clinica São Roque, uma

unidade privada com elevada capacidade de resolução dos problemas médico-

hospitalares.

E-mail:fale@camaradeipiau.ba. gov. br
(73)3531-5476
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Dr. Ricardo Vieira tem enorme admiração e carinho por lpiaú, considerando esta

cidade como sua terra natal. Diante de tudo o que foi exposto e que tanto honra a

comunidade local, entendemos que é justo que esta Câmara de Vereadores conceda

ao Dr. Ricardo D'Oliveira Vieira, o titulo de Cidadão lpiaúense, oficializando assim, o

que de fato já é uma realidade, pois é o que ele sente em seu coração.

Sala das Sessões 08 de junho de 2015.

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


