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CONCEDE A COMENDA ALTINO COSME DE
cEReuErRA Ao sR. r-uis cteuDto Dos
SANTOS SOUZA.

A Câmara Municipal de lpiaú, Estado
atribuições legais,

RESOLVE:

da Bahia, no uso de suas

Ar1.1o - Conceder a Comenda Altino Cosme de Cerqueira ao Sr. Luís
Claudio dos Santos Souza.

Arl.2o - As despesas decorrentes desfa Reso/u ção, correrão por conta
das verbas previstas no orçamento.

4ft.3o - EsÍa Reso/ução entra em vigor a paftir da data de sua
publicação, revogadas as dlsposiçõe s em contrário.

Sa/a das SessÕes, 06 de outubro de 201 5.

NAssfuqÚABÁRRos
Vereador - PMDB
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JUSTIFICATIVA

Técnico em Agropecuária, filho de Vivaldo Ferreira Souza e Maria
Cândida dos Santos Souza, Acadêmico em Biologia, Ambientalista
dos mais atuantes, Luís Claudio dos Santos Souza, 43 anos, é natural
de llhéus, mas reside em lpiaú há alguns anos e aqui neste município
e região vem realizando um importante trabalho em favor da paz e
pelo desenvolvimento das virtudes morais e espirituais dos ser
humano , assim como pela preservação de um meio ambiente
ecologicamente sadio.

O trabalho de reflorestamento que vem realizando em nossa região é
de grande importância para as atuais e futuras geraçÕes. Só isso já
justifica a concessão de uma honraria por parte desta casa legislativa.
Nessa Íunção ele tem promovido a recuperação de áreas que se
encontravam degradas, resgatado espécies da flora e da fauna,
algumas ameaçadas de extinção e garantido a manutenção de áreas
verdes.

A essa atividade ambiental soma-se os trabalhos técnicos de
selecionamento de matrizes e clones de cacaueiros resistentes à
vassoura-de-vassoura e produtivos, instruindo trabalhadores na
pratica de enxertia e polinização. Também atuou como assistente de
pesquisa e previsão de safra, avaliando as regiões cacaueiras do Pará
e da Bahia de acordo a contagem de frutos e analises vegetativo dos
cacaueiros.
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Foi Assessor Técnico responsável por projetos em 5 assentamentos

da região pertencente a COOPASB- Cooperativa de pequenos

produtores e produtoras agroecológico do Sul da Bahia e realizou o

planejamento e acompanhamento da revegetação no projeto de

mineração Santa Rita, com as técnicas de nucleação e tradicional'

É importante citar que Luis Claudio, foi Mestre Conselheiro da Ordem

De Molay e é o atual Mestre Representante do Centro Espirita União

do Vegetal, Núcleo Amor Divino, aqui em lpiaÚ. Esta instituição

religiosa tem realizado um grande trabalho pela evolução espiritual do

ser humano e disseminação da paz no mundo. Ordem De Molay.

Casado com a biomédica Tercivalda Aragão Souza, pai de dois

filhos(Ana Luiza e Vicente), Luis Claudio reside em lpiaú e adotou

esta cidade como sua terra.

Solicito a este plenário que aprove este Projeto de Resolução que

concede a Luis Claudio dos Santos Souza a comenda Altino

Cerqueira.

Sala das Sessões, 06 de outubro de 2015

NAsJ/tr§Íitzl@,aÀnos
Vereador - PMDB
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aARECER oe coutssÃo DE lusrrÇA, tte$t-e.çÃo, nzoaçÃo
FINAL E DIREIToS HrIMANos, Ao pRoJETo oe msowçÃo tt"
o1z/2o1s, "euE coNcDE o rÍruto or aoapÃo oÉ pteú
Ao SENHoR tuÍs cta,uoto 

-rF.pos 
sÁrrros souzA-.

e coturtssÁ,o DE JUSTrÇA, uetsteçÃo, neoeçÃo FINAL E
DIREITOS HUMANOS, ordinaríamente reunida, analisou
detalhadamente o presente Projeto de Resolução, vindo a
exarar PARECER FAVORAWL à sua aprovação.

SaIa das Sessões, 13 de Ou
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Redator

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

BACEIAR SOUZA

SILVA
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RESOLUçAO No 012/2015.

"CONCEDE A COMENDA ALTINO COSME DE
CERQUEIRA SO SENHOR LUIS CLAUD'O DOS
sÁNros souzA".

A CÂMARA MUNICIPAL DE IPIAU, ESTADO DA BAHIA, A'O USO DE SUÁS
ATRIBUIçOES LEcAtS,

RESOLVE:

Art. 10 - Fica concedido, nos termos do inciso XVl, do Att. 60, da Lei Orgânica do
Município de lpiaú, o Títuto de Cidadão de lpiaú ao Senhor LUIS CLÁUD\O DOS
sÁrvros souzA;

Art. 20 - A honraria será entregue em sessáo so/ene destinada a este fim, em data
e horário a serem estabelecidos pela Mesa Diretora da Câmara;

Aú. 30 ' A produção da honraria deverá ser feita peto poder Legislativo, que ficará
responsável em arcar os eventuais cusÍos,.

Art. 40 - Esúa Resolução entrará em vigor na data de sua publicaçáo, revogadas
as dÂsposç6e s em contrário.

SaIa das Sessões, 03 de

(73)3531-5476


