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n, coutssÃo DE JUSTnÇA, ttctsrnçÃ,o,
ntoaçÃo FrNAL E
DIREITOS HUMANOS, ordinariamánte
reunida, analisou
detalhadamente o presente projeto de
Resoluçã.o, víndo a
exarar PARECER feVOnÃVm à sua aprovaçã.o.
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RESOLUçAO N'016/2015.

"CONCEDE O TíTULO DE CIDADÀ DE IPIAÚ A
SEA/HORÁ CLARIANA MARINHO DO AMARAL
cosTA".

A CÂMARA
ATRtBUIÇOES

MIINICIPAL DE IPIAÚ, ESIÁDO DA BAHIA,

tEcÁrs,

USO DE SUÁS
'VO

RESOLye
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Fica concedido, nos Íermos do inciso

wl, do Art. 60, da Lei orgânica do

MUN\CíPiO dE IP\Aú,

O TíTULO DE CIDADÃ DE IPIAÚ A SENilOTA CLARIANA MARINHO
DO AMARAL COSIÁ;
Art.

20'A honraria será

entregue em sessáo solene desÍrnada a esÍe fim, em data e
horário a serem esÍabe/ecidos pela Mesa Diretora da câmara Municipat de lpiaú;

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

- ApresenÍe Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposiçôes em contrário.
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Sala das Sessoes, 16 de Dezembro de 2015.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO

N. o)qnTg.

CONCEDE O TíTULO DE CIDADÃ DE

IPIAÚ

A

CLARIANA MARINHO

DO

AMARAL COSTA.

A cârnara Municipal de lpiaú, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições
legais.

Resolve
Art. 1o - Fica concedido, nos termos do lnciso XVl, do art. 60, da Lei Orgânica

do l\iunicípio de tpiaú, o tifUtO DE CTDADÃ DE lptAú a
CLARIAI\.A MARINHO DO AMARAL COSTA.

senhora

Art.2o - A honraria será entregue em sessão solene destinada a esse fim,
em data a ser estabelecida pela Mesa Diretora da câmara Municipal de
lpiaú

Art.3o - l'. produção da honraria deverá ser feita pelo poder Legislativo,
ficanoo respcnsável por arcar com os eventuais custos.
Art.4o - Esra resclução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as dispos:çÕes em contrário.

Sala cias Sessões, 03 de novembro de 2015.

VES DOS SANTOS OLIVEIRA
ieadora PP

SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
PRAÇA ALBERTO ptNTO, N" 01 - CEp
ESTADO DA BAHIA
c. N.P.J. 13 246.442t000't-64

45570_OOO.

JUSTIFICATIVA

o ritulo de cidadã de lpiaú foi constituído na estrutura do poder
Legislati'ro Municipal e tem por finalidade homenagear personalidades
honradas e merecedoras que se destacaram na vida pública e particular. por
meio cles:e Proleto de Resolução, desejo agraciar essa mulher exemplo de
cidadi, por' seus proeminentes serviços prestados ao nosso município.

l\

inJicação deste Título é plausível, pois a Sr.u Clariana Marinho do
Amar:rl costa e uma cidadã conceituada que como coordenadora da 2a
Retra"/lp,aú (Orgão responsável pelo trânsito na região) conseguiu após
longc e:-1uo processo, informatizar a RETRAN de lpiaú, permitindo que o
cidao-,o c,o município e da região possa tirar sua Habilitação e conseguir os
docuri-:en:cs de seu veículo na própria cidade sem a necessidade de viajar
até a :icrade de Jequié. Dessa forma contribuiu para o desenvolvimento da
cidaCe 1r:zendo recursos para o munrcíplo, uma vez que a população dos
munir i:i;,; r,rizinhos agora, também, resolvem em lpiaú seus problemas
relacr -na:r'ts a trânsito.
Qr-rarc'c em 2012 a RETRAN de lpiaú ficou sem sede, pois funcionava
em Lirre. sala da Delegacia de Polícia de lpiaú, clariana costa lutou e
procr:,11. iJarcer-ias para que o municipio não perdesse o órgão que estava
na im rrêr:ia cle fechar por falta de sede, transíerindo a sede provisoriamente

para o Postc Policial Rodoviário do Japumerim, após solicitar ao então
coma.'ilr.-t: do 30 Pelotão da Polícia Rodoviária Estadual.
de ltabuna, mas lpiauense de coração, Clariana Costa é filha
de Ê rrr( r:ro Lisboa do Amaral (funcionário da CEPLAC de lpiaú e
persc'raiic:ade reconhecidamente respeitada em nossa cidade) e de lvonete
Marin, 'o clc Arnaral lrmã de claúdia Marinho do Amaral que trabalhou como
secreiár:: de gabinete do prefeito José Mota Fernandes e de Alisson
Marin,'o c: Am:ral (in memorian).
r:elr ,:-al

lia.r,ana costa é casada desde 200s com o capitão pM odival Freitas
Costa f.l,:o de lpiaú, que já serviu a cidade trabalhando na 55" ClpM
(com'-anhia lndependente da Polícia Militar) e comandando a polÍcia
Roclo árir Estadual da região

.llerr ana

costa ainda recionou por 16 anos nas Escoras José Lessa de
Morai.,, centro de Educação de rpiaú e corégio Modero -üz -rouaroo
Maga nâ-i Trabarhou também no Forum de rpia-ú na
Justiça úãtorat oem

como ioi Í-incionária da prefeitura Municipal de ipiaú na secràtária
de saúde,

setor de iicitação e no cred Bahia ate o ano de 201t, quánáo peoiu

deslig,irt l-rttc do quadro de funcionários do município.

,'-.'i iica-se o reconhecimento de uma pessoa que muito faz por
nossa
comr: ic1:ie Pcr esse motivo, por um dever de justiça, a câmarà
de rpiaú
prest:i esie reconhecimento a Sr.a crariana Marinho
áo Amaral costa peros
relev: :rte, sen,iços prestados ao processo de desenvorvimento
de nossa
cidadt

,rt-,ssc e que pugno pela aprovação unânime deste

resrl :ã:

Sala ci:s iessÕes, 03 de novembro de 2015.

rete Chaves dos Santos

projeto de

