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IPIAUENSE" A CAROLINA MARIA
CONCEDE

I

TA PA RI

CA N A S C I M E N TO A/EYES.

A Câmara Municipal de lpiaú, EsÍado da Bahia, no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
ArÍ.1O - Concede o Título de "CIDADÃ IPIAUENSE" a
ITAPARICA NASCIMENTO NEVES.

Sf, CARoLINA MARIA

Art.2o - As despesas deconentes desÍa Reso/ução conerão por conta das
verbas previstas no orçamento.
4ft.3o - Esta Reso/ugão entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposções em contrário.

Sa/a das Sessões, 20 de Agosto de 2015
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JUSTIFICATIVA

CAROLINA MARIA ITAPARICA NASCIMENTO NEVES, uma concisa biografia.

Nascida no dia 18 de maio de 198í, natural de Salvador e criada no município

de Camaçari que aos 17 anos retornou para a capital baiana com toda a sua
família, seus pais e irmãos. Sempre muito ativa e na busca de conhecimentos
profissionais

e acadêmicos, aos 18 conquÍstou o seu primeiro emprego

àntiga Telemar e aos

na

í9 anos iniciou seus estudos no Ensino Superior. Mesmo

com algumas dificuldades conquistou o seu diploma em Bacharel em Turismo
no ano de 2005. Durante todo o processo de estudo universitário, Carolina fez

parte de grandes avanços no Diretório Estudantil

e do Departamento de

Eventos e Cerimonial da Faculdade, adquirindo segurança e experiência para
buscar os seus caminhos, que entre eles foi fazer parte do corpo de estágio do
órgáo estadual Bahiatursa durante um ano, alem de atuar no departamento de

de Consultoria e redes Hoteleiras da
capital. No mesmo ano, conheceu na faculdade o seu companheiro, o
Marketing em renomadas empresas

ipiauense Marcel Hohlenwerger, ali pôde iniciar o seu primeiro contato com o
muniÇípio de lpiaú. Após a sua formatura, a atuação profissional e acadêmica

çontinuou.sendo desbravada e na área de marketing e educação profissional
foi ge.eçpecializando. lniciou sua atividade como professora de escola técnica
em !0Q5 e também como grande desafio, em 2006 foi Gerente de Atendimento

e Marketing .de uma empresa de Mídia Externa em Salvador. Em Agosto de
20p9, após uma temporada no Rio de Janeiro com seu companheiro, decidiram

em lpiaú, onde uniram suas forças e fundaram o Jornal lnforme lpiaú
gue lQgq ficou conhecido como lnforme, veiculo público de informaçáo que
r-norqr

Ergslgu

e ainda presta serviços de veiculação da noticia para conhecimento de

ipiauense e região. Com a vontade de ampliar seus
|oda , a .Fomunidade
porizontes e fôúentar ainda mais a cultura da boa estratégia de comunicação
np inierior, em 2010 foi criada a TACO Comunicação lntegrada, onde Carolina
g-

Marcel atuam no segmento de consultoria em publicidade para as empresas
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nos sêtores públicos

e

privados. Além do trabalho com

a

comunicação,

também iniciou sua participação no ensino superior, no qual pôde hansmitir um
pouco do seu conhecimento e experiência para alunos dos municípios de lpiaú,

lbirataia, Dário Meira

e

Gandú, atuando nos pólos semipresenciais das

Íáculdades Face e Fazag há seis anos. Há dois anos teve o seu primeiro filho
Theo, nascido em lpiaú, onde consolida o seu amor e dedicaçáo por essa terra.
E é por ele e por toda a futura geração de ipiauenses, que vem em busca de
melhores açÕes para o município, participando de debates e projetos culturais
e sociais na cidade.

Atualmente Carolina também preside a Associação das Mulheres de lpiaú
(AMl), onde coordena campanhas e palestras para conscientizaçâo e cuidado
das mulheres.

i:

Sa/a das Sessõeq 20 de Agosto de 2015.

Orlandbdo\§âhtos Ribeiro
Vereador PT
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aAREcER oa copttssÁo DE JUSTIÇA, ttctstnçÃo, neoeçÃo
FrNAL E DTREITaS HlIMANag Ao pRoJETo or msotuçÃo tt"

ooq/zots, "eug coNcDE o rÍnno or cnnoÃ or puú n
SENHORA CAROLINA MARIA ITAPARICA NASCIMENTO
NEVES'.

e

coutssÁ,o DE JUsrrÇA, rcet*nçÃq moeçÃo FrNAL E
DIREITOS HUMANOS, ordinariamente reunida, analisou
detalhadamente o presente Projeto de Resolução, vindo a
exarar

PARECER FAVORAVEL à sua aprovação.

SaIa das Sessões, 22 de

embro de 2015.

DA SILVA

ADELFRAN BACELAR SO

Secretário
AURELINO DE OLIVEIRA SÁNTOS

Redator

E-mail:fale@camaradeipiau. ba.gov. br
(73)3531-5476
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RESOLUçAO No OO9/2015.

"CONCEDE

O

SE'VHORÁ

TíTULO DE CIDADÃ DE IPIAU À
CAROLINA MARIA ITAPARICA

NASCIMENTO NEVES".

A

CÂMARA MUNICIPAL DE IPIAÚ, EsTADo
ATR,,BUIçÕES LEGAIS,

DA BAHIA,,vo Uso DE sUAs

RESOLYE..

Art. 10 - Fica concedido, nos termos do inciso XVl, do Att. 60, da Lei Orgânica do
Município de lpiaú, o TíTUL) DE CTDADÁ DE tptAu À S9NUOAr'- CAROLTNA
MARI A ITAP ARI CA N AS CIME NTO A'EYES,.

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

Ãft. 30 - A produção da honraria deverá ser feita pelo Poder Legislativo, que ficará
responsável em arcar os eventuais custos,'
Art. 40 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposiçõe s em contrário.
Sa/a das Sessõeg 06 de Outubro

