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PARECER DA COMTSSÃO DE JUSTTÇA, LE}|SLAÇÃO, REDAÇÃO FTNAL E
DIREITOS HUMANOS, AO PROJETO DE RESOTUÇÀO N" OóSIZOTA, ..QUE

CONCEDE A COMENDA ALTINO COSME DE CERQUEIRA ÁO SETVHOR VILAZTO
PASCOAL DE JESUS".

sERVrÇo púeLrco MUNtctpAL
PrtÀcA Âl & R lo PtN-t O N" 0-
cLP 45 570 000
ESTADO I]A BAHIA
cNPJ 13 ?4F,442|OOO1 64

Á coír4lssÁo DE JUSTTÇA, LEGTSLAÇAO, REDAÇAO FTNAL E DiREITOS
HUMANOS, ordinariamente reunida, analisou detalhadamente o presente projeto
de Resolução, vindo a exarar pARECER FAVORÁVEL à sua aprovação.

Sa/a das Sessóes, 14 de Junho
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ADELFRAIOBAC ELAR SOUZA
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SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
PRAÇA Ar BERIO PrNTO N'01 CEP 45s70 000
FSTADO DA BAHIA
cNPJ 13 246 442/0001-64

RESOLUÇAO N',009/2016.

,CONCEDE A COMENDA ALTINO COSME DE

CERQUEIRA ÁO SEIVHOR VILAZITO PASCOAL DE

JESUS". 
J

A CÂMARA MUN|CIPAL DE tPlAÚ, ESTADO DA BAHIA, l,/O USO DE SUÁS ATRIBUIçOES

tEGÁlS,

RESOLVE:

Ar1. 10 - Fica concedida. nos termos dos incisos XVI do Art. 60 e I do Ar1. 226, da Lei

Orgânica do Município de tpiaú, a COMENDA ALTINO COSME DE CERQUEIRA ÁO SENHOR

VILAZITO PASCOAL DE JESUS;

Art. 2o - A honraria será entregue em Sessáo Solene destinada a esÍe fim, em data e horario

a serem estabelecidos pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de lpiaú;

Art. 3o - A produçáo da honraria deverá ser feita pelo Poder Legislativo, que ficara

responsável por arcar com os evenÍuais custos.

Att. 4o - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as

dlsposiçôes em contrário.

Sala das Sessóes, 28 de Junho de
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sERVrçO PÚBLICO TUNIC]PAL
PRAÇA ALBERTO PTNTO, N'01 - CEP 45570-000
ESTADO DA BAHIA
c.N. P.J. 1 3.246.442,W01 ô4

PRoJETO DE RESoLUçÃO 
'ü1^r'

"COI{CEDE A COTENOA ALTINO COSTE DE

CERQUEIRA AO SENHOR VIIáZITO PASCOAL

DE JESUS'.

a cÂrem [uilctPAL De pnú, EsrADo DA BAHIÀ No uso DE suAs ATRIBUçÔEs

LEGAIS.

RESOLVE:

Art. 10 - Fica mncedida, nm termos dos incisc XrÚl, do Art. 60 e I do Art. 226 da Lei Orgânica

do Município de lpiaú, A COMENDA ALTINO COSME DE CERQUEIM AO SENHOR VILAZITO

PASCOAL DE JESUS.

Art. ? - A honraria seÉ entregue em Sessão Solene desünada a este fim, em data e hoÉrio a

serem est&lecidos pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de lpiaú.

Art. 30 - A produgo da honraria deveÉ ser Íeita pelo Poder Legislativo, que ficaÉ responsável

por aÍcar com os evenfuais custos,

AÍt.40 - A presente Resolção enfaÉ em vigor na data de sua publicaçá0, revogada m

disposiçoes em contrário.

lpizuAA, Sala das Sessões, 07 de junho de 2016,

do Projeto

E-mail :fale@camaradeipiau. ba. gov.br
(73)3531-5476
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sERVrçO PÚBLTCO XUl{lCtPAL
PRAÇA ALBERTO P|NTO, No 01 - CEP 45570-{D0
ESTADO DA EAHIA
c. N.P.J. 1 3,2r16.442t0001 44

JUSTIFICATIVA

A COilEi{DA ALTIiO COSf,E DE CERQIJEIRA Íoi institulda na esúutura do Poder Legislaüvo Muniipal, e
tem como fndirlade honrenagear personalidades compovadamente rerecedora, que tenham se destrcado

na vida puHia e paíielar. Afavés deste Prcjeto de Resoluçáo deseh presentear esse d§níssimo ciladão,
pr seus rehvants servips prestados ao nooso MuniclçÍ0.

A indicação do noíne de VILAZITO PASCOAL DE JESUS onfigura uma justa hoÍnenagem da Câmara

Municipal de lpiaú, como o reconhecimenb da história de vkla desb cftJadh, que durante 68(sessanta e oito

anos), se dedkrcu e destacou-se pela afuaçfu exemplar colaborando com grade maesüia no desenrclümenh
comercial de lpiaú. Nmcido em 13 de abril de 194'1, na cidade de Amaqosa, Esbdo da Bahia, Vilazito é filho

da Senhora Rufina Maria de Jesus (dona de casa), casdo com Dona Maria Stela Ckleira de Jesus

(comerciante), fruto dessa união se bmou pâi de ú€s filhos: Rita Cklreira, Rosangela Ckircira e Vilazito

Pascoal de Jesus Júnior, e avô de cinco ne{os, Gakiel; Pedo Paub; Maria Júlia; Mellissa e Kalieo, reskle no

município de lpraú, desde os sele anc de llade, Católico praticante, coÍneÍciante no ramo de tintas

especializda e téurbo ontábil é um ser dmirado por todos.

Vilazito foi aguadeio (pssoa que vende fuua na rua), colocava água na casa dos mais afortunados dos

senhorcs da épm, babalhou muito bmp em câsar de famllia por permuh da alimentaçâo. Deüou um

empÍego de stahrs rrc qual servia os coronéis como gaÍçom no Rio Novo Tênis Clube e oubo de auxiliar de

contado, mde realizava todo o fabalho, e o diplomdo só msinava. AMicou de tudo para ser servente do

Banco Bradesco onde cuklava da limpeza dos banheirca e depcÍs do café, com o passar do tempo se tomou

geÍente por merecirrento já que o perÍodo que lá permaneceu sempftr se dispunha nos fins dos tumos a
estudar se capeitando. Em 19tlit eb saiu do Banco Bradesco com ótimas referencim e gozando de bom

relacirnamento com a instituiçáo bancaria, posterioíÍnente com os recuÍsos que lhes bi pago oriundo de

acordo com o Bradesco, fundou a CASA DAS TINTAS, lola hole rebnância em tintas na cidade, gera emprego

e rcnda no municipio, o emprcendirnento no deconer da sua história marcou posiüvamente a epansâo do

coíneício de lpiaú. Vilazito bi um visionário da época quando rcsolveu fundar um comércio especialista em

uma área em lçriaú, foi chamado de tolo por muitos. Maior que fudo que bz as ouüos e pela cidade fui ter
pautado toda a sua vida em caminhG honeste e 'rerdadeiros, sua seriedade, seu Íespeito com o póximo, e,

ser esse homem direito cryn tudo em sua vida, o faz ser um dm homens ilibados desse município e de nosso

país

Esta hoínenagem a Vilazito ÍepÍesenta sinçla reÍibuiçâo, a uma pessoa que muito dignifca a comunidde
ipiauense com sua hist\ária e seus relevantes servirps prestado para o engrandecimento do nome de lpiaú.

Jusüfrc+se o reconhecimento de uma pessoa que muito fez pela comunidade lpiauense e seu exemplo é um

espelho para muilo seguir e se oqulhar. Por isso, por um derrer de justiça, a Câmara de lpiaú píesta esta

horenagem a Vilazib Pascoal de Jesus homem digno.

Por isso é que pgm pela apovação unânirre deste poieto de Resolução.

-mail:fale@cameredeipiau. ba. gov.br
(73)3s3í-5476

Sessões, 07 fi junho de 20í6.


