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'..jI ,.*r"^*.,r. o, sERVtço púBLtco MUNtctpAL

ffi I PIAU 
Eili{q,.6,3- :::.1 

"

qAREIER oe comtssno DE JUsnÇA, rcesuçeo, aronçÁo FTNAL E

D/RE/IOS HUMANOS, AO PROJETO DE RESOLUçAO No 01712016, "QUE
coNcEDE o rtruLo oe qomÁo oe pnú Áo sE rHoR ÁrvÁNrÁs LtJtz souzA
FILHO',

:? l colutsslo DE JtJsrtçA, rcercuçÃo, neotçÃo FTNAL E D,RE ros
HIJMANOS, ordinariamente reunida, analisou detalhadamente o presente Proieto

de Resolução, vindo a exarar PARECER FAVORAVEL à sua aprovação'

Sala das Sessões, 13 de Setembro de 2016,

,/-r-t', ,nc?.,e Ç
fuJneutto DE oLtvEtRA sAruros

Relator

E-mail:fale@camaradeipiau.ba.gov.br
(73)353'1-5476
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EIPIAU
sERVtçO PÚBLtCO MUNtCtPAL
PRAÇA ALBERTO PTNTO, No 01 - CEP 45570-000
ESTADO DA BAHIA
c. N.P.J. 13.246.4 42t0001-64

PROJETO DE RESOLUçAO No 017/2016.

"CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO DE IPIAÚ AO

SEÍVHOR ÁAJÁN/ÁS LUIZ SOUU FILHO".

A CAMARA MtJNtCtpAL DE tptAÚ, ESTADO DA BAH|A, TVO USO DE SUÁS ATRIBU!çOES
tEGÁ'S,

RESOTYE

Art. 1o - Fica concedido, nos termos do inciso Wl, do Arl. 60, da Lei Orgânica do Município
de tpiaú, o TiTtJLo DE CTDADAO DE tptAÚ AO SE JHOR ÁrVÁ^J/Á S LutZ SOUA FTLHO;

{ft. 20 - A honraria será entregue em Sessão Solene desÍinada a este fim, em data e horário
a serem esÍabelecidos pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de lpiaú;

\ft. 30 - A produção da honraria deverá ser feita pelo Poder Legislativo, que ficará
responsável por arcar com os eyenÍua,s cusÍos.

Att. 40 - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposções em contrário.

Sa/a das Sessões, 27 de Julho de 2016.

lil6 {*F
MILTON COSTA CRUZ
Vereador PMDB - Autor do

E-mail;fale@camaradeipiau.ba.gov.br
(73)3s31-5476

'eto de Resolução.
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=& rptÂu
sERVrÇO PÚBLICO MUNICIPAL
PRAÇA ALBERTO PINTO, N" 01 - CEP 45570-000
ESTADO DA BAHIA
c.N.P.J. 13 246.4 42t0001-64

RESOLUçÃO N" 017/2016.

"CONCEDE O TíTULO DE CIDADAO DE IPIAÚ AO

SEIVHOR ÁNÁIV/Á S LUIZ SOUTA FILHO",

A CÂMARA MuNtCtPAL DE lPtAÚ, ESrÁDO DA BAHIA, 
^JO 

USO DE SUÁS ATRIBUIçOES

IEGAIS,

RESOLVE;

Ar1. 10 - Fica concedido, nos Íermos do inciso xv!, do Art. 60, da Lei orgânica do Município

de tpiaú, o ÍíTULO DE CIDADÃO DE tPtAÚ AO SE IHOR Á^JAN/A S LUIZ SOUTA FILHO;

Att. 20 - A honraria seá entregue em sessão solene desÚinada a esÍe fim, em data e horário

a seremesÍabelecidos pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de lpiaú;

Art. 30 - A produção da honraria deverá ser feita pelo Poder Legislativo, que ficará

responsável po r arcar com os evenÍuais cusÍos'

Aft. 40 - Á presenÍe Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disPoslçóes em contrário.

Sala das Sessoes, 13 de Setembro de 2016'

s,tvA

au.ba.
(73)3531-5476



<lXJUJl rgxroalr ol sERVtçO PÚBLTCO MUNICTPAL

PRAÇA ALBERTO PTNTO, N" 01 - CEP 45570-00

ESTADO DA BAHIA
c.N.P.J. 1 3.246,44210001 -64

JUSTIFICATIVA

Proieto de Resolução ne 077/2076.

Ananios Luiz Souza Filho, noscido em 70.07.1957, na ciddde de tequié-

Bohio, filho de Ananias Luiz de Souza e Dona Eurides Teixeiro de Souza,

reside em tpÍaú desde 7979, e quondo aqui chegou vindo de suo cidade

notol, tronsferido pelo Empreso SUMEL-SIJPERMERCADOS, estudou no

Colégio Municipol Morio losé Lesso de Morois, em seguido no Colégio

Estoduo! prolo. Cetestino Biüencourt, possondo ropidomente o

integror-se à sociedade ipiouense. Seis onos opós suo chegoda o lpiaú,

cosou-se com o senhoro Morizete Couto de Souzo, com quem teve um

cosal de fithos, Geiza Couto Rebouças e Abel Couto de 5ouzo, hoie

formados, união que durou vinte e cinco onos.

No vido profissíonol, opós desligor-se do SUMEL, Anoníos possou d

trobqlhor na Coso Oliveiro, propriedode do Sr. losé Oliveiro Ferreiro,

Louro, onde permoneceu por olgum tempo-

Desde o ono de 7993 vem prestondo serviços ao Município de lpioú,

nos moís dilerentes setores da odministroção, Atuolmente preside

duos entidodes atuontes e importontes no âmbito do cidade de lpioú,

Associoção Comerciol dos Feirontes de lpioú e Associoção dos Moto

toxistos de lpioú, cuios mondatos vêm sendo exercidos com obsoluto

seriedode, correção e responsobilidade, otributos que contribuírom

paro o conquisto do respeíto e do odmÍração de todos os associodos'

Portdnto, pelo vosta folho de serviços prestodos oo Município e pela

ofetividade verificodo em reloção à nosso gente do longo de suo digno

e honrado convivêncía enÜe nós, é que rogamos oos nobres pores pelo

oprovoção do presente Proieto de Lei, que outro Íinoliddde não tem

senão o de efetivá-lo como legítimo filho de lpioú'

Solo dos Sessões,26 de lulho de 20

ÉfiT

& rPIÂu

ildffi.futr,
Vereodor PMDB - Autor'do Proieto de Resolução'

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


