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PARECER DA COMTSSÃ9.
?_!
FrNAL E DrRErros

LEGTSLAÇÃO,

REDAÇÃO
lusrrÇA,
paôtiro
H!y!\9§,ng
or
nri,oiuçiõ x"
,'euE
oaNCEDE
o
rÍruró
or
9!1?91s,
aonõÁíoÉ'iíuu
AO SENHOR WILSON

LUIZ MIDLEJ SILYA,,.

n coutssÃo

DE JUSTnÇA, trctstaçÃo, REDAÇÃO FINAL E
DIREITOS HUMANOS, ord.inariamente reunida,
analisou
detalhadamente o presente projeto de Resolução,
vindo a
exarar PARECER FAVORÁWL à sua aprovação.
SaIa das.Sessôes, O1 de

embro

o15.

DA SIL

BACELAR SOUZA

Secretário

a*='ér O g-'r<'-t
,-{"-"-A
AURELINO
DE OLIVEIRA SAMTOS

Redator

E-mail:fale@camaradeipiau. ba.gov.br
(73)3531-s476
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c.N

RESOLUçAO No 017/2015.

"CONCEDE

O TÍTULO DE CIDADÂO DE IPIAÚ AO

SEA/HOR WLSON LUIZMIDLEJ SILVA",

A CAMARA

MUNICIPAL DE IPIAÚ, ESTADO
ATRIBU!çOES LEcAtS,

DA BAHIA,

USO DE SUÁS
'VO

RESOIVE;

Art. 10 . Fica concedido, nos Íermos do inciso Xl/l, do Art. 60, da Lei Orgânica do
Municipio de tpiaú, O TíTULO DE CTDADAO DE tptAú ao Senhor WLSON LUtz
MIDLEJ SILVA;

Lft.20 - A honraria será entregue em Sessão Solene desÍrnada a esÍe fim, em data e
horário a serem esÍabelecidos p ela Mesa Diretora da câmara Municipal de lpiaú;
- A produção da honraria deverá ser feita pelo poder Legislativo, que ficará
responsável por arcar com os eyenÍuais cusúos.

Art.

30

Art.40 - A presenúe Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 16 de Dezembro

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

ooo

n. /7n0rc.

coNcEDE o rírulo oe cloRoÂo oe
rplaú a wlLSoN LUlz MTDLEJ stLVA.

âfril,*

Municipal de lpiaú, Estado da Bahia,
no uso de suas atribuições

Resolve:
Art'10 - Fica concedido, nos termos
do rncisoxVr,ig
do Município de roiaú,- rírur-o oÊ-'óioeoao ".t 60, da_Lei orgânica
oe tpreú ao senhor
wrLSoN lurz nnroleJ

o

stLVA.

Art'20

'A honraria será entregue em sessão sorene destinada a

iüroro
Art'3o

a ser estabelecida [eta

nresa õrretora

esse ,m,
da câmara Municipat oe

- A produção da honraria deverá ser feita pero poder

ficando responsáver por arcar com os
eventuars custos.

Legisrativo,

- Esta resorução entra em vigor na data
de sua pubricação, revogadas
as disposições em
Aí1'40

contrário.

Sala das Sessões, 04 de novembro de
2015.
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JUSTlFICATIVA

o ríturo de cidadã de rpiaú foi constituído na estrutura poder
do
Legistativo Municipar e tem
óái-iinrriiJoe homenagear personaridades

honradas e merecedoras que se destacaram
na vida púbrica e particurar. por
meio deste projeto de Resorução, o"Go
,graciar \rvirsonlriiü0r"j sirr",
por seus proeminentes serviços prestadós
ao nosso município.
Firho do sertanejo

de rtuaçu, osmar wirson da sirva e da ipiauense
Beatriz Midlej silva, wilson LuL Midlej
silva nasceu na cidade do são

Salvador. no alto da colina sagrada do
Sánhor do Bonfim da Bahia.
Vivenciou a infância e adorescência entre
sarvador e rpiaú, curtivando a
um só tempo a ginga e a marícia das rodas
de capoeira e os fortes raços com
os hábitos e a linguagem característicos
das roças de cacau.

Em lpiaú, Município Modelo da Bahia, contraiu
núpcias com a
ipia.uense Jussara, participou intensamente
da vida sociar, esportiva e
política

do município por várias décadas, servindo
inclusive de'ponte entre o
governo municipar à época do prefeito
Dr. sarvador da Matta e o governo
estadual, ao qual, profissionalmente, prestava
assessoria.
O casal tem três filhos Liz _ 44 anos;
Wali _ 4.1 anos e Mila _ 40 anos,
e alguns netos.

Foi entre rpiaú, terra adotada por seus
ancestrais maternos e Jequié,
cidade dos seus ancestrais paternos, que
wirson Midrej encontrou a poita
para a amarração do velho barco.

De lpiaú, a brisa da mata levam consigo perÍume
o
dos cacauais e a
lembrança de muita vlda vivida pra lá pra
e
cá... Embaladas nas inúmeras
narradas pero patriarca da sua famÍria, porigrota
ll:l9n"r
o
ribanês Erias
Midlej, um dos pioneiros do Rapa Tição.
Admirador e seguidor dos mais expressivos
homens públicos das
terras do Rio Novo, os rendários Eucrides
Teixeira Neto e sarvador da Matta,

considera um privirégio ter privado da amizade
de ambos

convÍvio constante com o ilustrado médico

e

curtivado o

Jornarista, desde 1g6g ingressou no Jornar
A TARDE peras mãos
sábias e generosas de Genésio Ramos e pedro
souza, daÍ à BrasÍria, Rádio
e TV Nacional, Jornar de Brasíria Retornando
a sarvador miritou no Diário de
Noticias, de onde se transferiu,
.luntamente com os mestres Varfredo Girardi
Reis e Neomar cidade, para o coRREro DA BAHTA,
tendo, tempos depors,
fundado e militado na Sucursal de Jequié.

Ali, foi Editor Chefe do Jornal de Jequié, presidente
da Associação
Jequieense de lmprensa, chefe da sucursar do
Jornar Agora, em Vitoria da
conquista e Assessor da Reitoria da universidade Estaduar
do sudoeste da
Bahia - UESB.

Na área administrativa, depois de Diretor de Administração
da
secretaria Municipar da Fazenda, na administração
crériston Andrade,

compôs a equipe da propeg na assessoria e novos projetos,
exerceu, em
Jequié, o cargo de secretário Municipar de Rerações
rnstitucionais e
comunicação sociar na administração do prefeito
Reinardo pinheiro; em
seguida o de Diretor de comunicação Sociar da câmara
Municipar de Jequie,
sob a presidência do vereador Ednaer Armeida; corunista
do Jornar de
Jequié, comentarista do programa Hora de NotÍcias
da Rádio FM 104.g.;
Diretor-editor da versão impressa do capÍturo regionar
Sudoeste da Revista
Bahia em Foco e editor do Blog do mesmo nome.

sua aproximação com rpraú e cada vez mais intensa e fundamentada
num grande amor. Foi um dos organizadores e mestre
de cerimônia do
evento comemorativo ao centenário do médico, educador

e ex-prefeito
salvador da Matta; tornou-se coraborador ativo do programa
rmprensa Livre
da Rádio Livre comunitária, está sempre à disposição para
auxiriá-ro o
município no que for possível
Também é importante dizer que wirson Midrej retrata
rpiaú na maioria
dos seus escritos, incrusive, com maior ênfase, em
dois dos seus principais
livros.

Justifica-se conceder o tituro de cidadão rpiaúense
ao jornarista e
escritor wirson Midrej pois é um ato ce reconhecimento
pero bem querer que
ele tem a esta cidade e pera sua descendência de
Erias Midrej, um dos
pioneiros que aqui chegaram e prantaram
os primeiros cacauais.

.t-:'

Por esse. motivo, por,um dever de justiça,
a Câmara de lpiaú presta este
reconhecimento a wirson Luiz rrrriorei' óitva
peros rerevantes serviços
prestados
ao processo de desenvolvlmeÁto áe nossa
cidade.

Por isso
resolução.

é que pugno pela aprovação unânime deste projeto

Sala das Sessões, 04 de novembro de 2015

haves dos SantosõiiIeira.

de

