
PARECER DA COMTSSÃ?.?E_ lUSrrÇA, LEGTSLAÇÃO, REDAÇÃOFrNAL E DrRErros HUMAN}S, no inôtrro or ieiloívçíõ x"oj!!:/^2_o]s, ',ew coNcEDE e cowfioe ALTTNI cosME DE
CERQUEIRA AO SENHOR FRANCISCO OLIVEIRA TCNNúNÃ;.

Éi§Íiiü
sERvtço púaltco MUNtctpAL
PRAÇA ALBERTO PINTO, NO 01
cEP 45570-000
ESTAOO DA BAHIA
c.N.P.J. 1 3.246.4 421OOO1 _64

A COMISSÃO DE JT]STIÇA, LEGISIA,ÇÃO,
DIREITOS HIIMANOS, ordinariamente
detalhadamente o presente
exarar PARECER FAVORAVEL à sua aprovaçã.o.

Sala das.Sessões, O1 de embro d

DA SILVA

Projeto de

REDAÇÃO FINAL E
reunida, analisou
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Redator
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nesouçao No 021/2015.

"CONCEDE A COMENDA ALTINO COSME DE

CERQUEIRA ÁO SEA/HOR FRÁA/C'SCO OLIVEIRA

FERREIPc/.;.

a cÂmnnn MUNtctpAL oe meú, EsrADo DA BAH:A, Ivo uso DE suÁs
atnawçÕes LEGAts,

RESOIVE;

\rt. 10 - Fica concedida, nos Íermos do inciso )Oll, do Att. 60, da Lei Orgânica do
Município de lpiaú, a COMENDA ALTIINO COSME DE CERQUETRA ao Senhor
FRÁ'VC'SCO OLIVEI RA FERREI RA;

Att. 2o - A honraria será entregue ern Sessâo Solene destlnada a esÍe fim, em data e
horário a serem esÍabelecidos pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de lpiaú;

Att. 3o - A produção da honraria deverá ser feita pelo Poder Legislativo, que ficará
responsável por arcar com os eyenÍuais custos.

4rt. 40 - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas

as disposiçoes em contrário.

Sala das Sessões, í6de

(73)353í-5476
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CONCEDE A COMENDA ALTINO COSME DE
CERQUEIRA AO SR.FRANCISCO OLIVEIRA
FERREIRA.

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

RESOLVE;

4ft.1o - Conceder a Comenda Altino Cosme de Cerqueira ao Sr.
Francisco Oliveira Ferreira

4ft.2o - Ás despesas decorrentes desÍa Reso/ução correrão por conta
das verbas previstas no orçamento.

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

Sa/a das Sessões, 17 de Novembro de 201 5.

JOSE CARL DOS SA^/rOS
Vereador - PP
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sERVrÇO PÚBLTCO MUNTCTPAL
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JUSTIFICATIVA

No dia 14 de Outubro de 196'l , a senhora Janira Oliveira Ferreira deu
a luz a um garoto que ganhou o nome de Francisco Oliveira Ferreira,
quando ainda menino o seu pai, Antônio Cardoso Ferreira já notava o
interesse que tinha seu filho em ajudar o próximo.

No ano de 1992 com a idade de 31 anos o jovem Francisco assume
uma cadeira com assento na Câmara de vereadores da cidade de
lpiaú estado da Bahia. O que motivou o jovem Francisco pela vida
pública foi o seu ingresso como funcionário no Hospital do Estado e
que de tanto assistir e testemunhar o sofrimento das pessoas na área
de saúde acreditou que como vereador poderia ajudar ainda mais as
pessoas sofridas.

Nesse perÍodo conheceu Maricelma que também trabalhava na área
de saúde, se casando com a mesma gerando um casal de filhos:
Jamille e Carique. Enquanto esteve na câmara, Íez da saúde a sua
malor bandeira, encaminhando também pessoas para clrurgias, entre
outros, o vereador Francisco se sentia realizado.

Chico do Hospital como é popularmente conhecido, abraçou com
amor e dedicação toda área de saúde chegando muitas vezes a abrir
mão do devido descanso pelo bem estar e esperança a quem nele
confiava. Chico nunca deixou de atender seu semelhante. Valorizando
o homem do campo, o mesmo nunca se furtou de caminhar lado a
lado se aprofundando na vlda de cada um saindo em busca de uma
solução desejada e vibrava com entusiasmo quando o sucesso era
alcançado.
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Francisco é sinônimo de saúde. Foram inúmeras as investidas para

as cidades como: Ubaitaba, Aurelino Leal, ltabuna, llhéus, Jequié e
até mesmo a capital do estado.

Se a saúde estava em jogo, Chico estava pronto pra lutar.

\- Por três vezes Chico foi eleito vereador e em nenhum dos mandatos
fraquejou, até mesmo quando perdeu as eleições ele não se dobrou e
continuou fazendo o bem e alimentando sua própria alma. Tantos
requisitos em favor da vida, me credencia a apresentar para que esta
casa da qual Francisco participou por 12 anos ,faça justiça e o

contemple com a comenda: Altino Cosme de Cerqueira.

Certo de ser atendido em meus anseios agradeço a todos os
vereadores e me sinto gratiÍicado e honrado em ser o autor desta
proposrçao.

Solicito a este plenário que aprove este Projeto de Resolução que
concede a Francisco Oliveira Ferreira a comenda Altino Cerqueira.

Sala das Sessões, 17 de Novembro de 2015

JOSE CÁRLOS PO
-PP


