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IPIAU

1ARECER DÁ COM'SSÁO DE JUSTTçA, LEGTSLAçÁO, REDAçAO FINAL E

D'RETOS HIJMANOS, AO PROJETO DE RESOLUçeO U" 026/2016, "QUE

COtXCeoe O títUtO oe CneOnO oe PteÚ ÁO SENHoR PEDRO FAÍIMA

BONFIM',

sERvrÇo PúBLtco MUNIcIPAL
PRAÇA ALBERTO PINTO, NO 01

cEP 45570-000
ESTADO DA BAHIA
c.N P.J. 1 3.246.44210001 -64

A COUISSÁO DE JalSTtçA, LEGTS1.7,çÁO, REDAçÃO FINAL E DIREITOS

HaJMANOS, ordinariamente reunida, analisou detalhadamenÚe o presenÍe Proieto

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

Sala das Sessões, 13 de Setembro de 2016.

,A SILVA

BACEURSOUTA
Secretário

/ /- - z---'V-:*4
íki;í;;T;r,flrfu sI#oà

Relator

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

EDSOAJ
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sERvtÇo PúBLtco MUNtctPAL
PRAÇA ALBERTO PTNTO, N" 01 - CEP 45570-000
ESTADO DA BAHIA
c.N.P.J. 1 3.246.44210001-64

PROJETO DE RESOLUçAO N" 026 /2016.

"coNcEDE o nnJLo or qoaoÃo or pnú eo
SENHOR PEDRO FATIMA BONFIM".

e cÂmeru MUNtctpAL oe ptaú, EsrADo DA BAHIA, llo uso DE suÁs

eraBuçoes tEGÁ,s,

RESOTVE;

At7. 1o - Fica concedido, nos termos do inciso W, do Art. 60, da Lei Orgânica do

Município de lpiaú, o TtTtJLo oe cneoÃo oe pteÚ Ao sElJHoR PEDRO FATTMA

BONFIM;

Art. 20 - A honraria será entregue ern Sessão Solene desÍlnada a esÍe fim, em data e

horário a serem esÍabe/ecidos p ela Mesa Diretora da Câmara Municipal de lpiaú;

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

responsável por arcar com os evenÍuais cusÍos.

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

as dísposiçoes em contrário.

Sala das Sessôes, 12 de Setembro de 2016.

oàÀÍRYbSÉ sÁNros DE SANTANA
Vereador PT do B - Autor do Proieto.

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

PRAÇA ALBERTO PtNTO, N0 01 - CEP 45570-000
ESTADO DA BAHIA
c.N.P.J 1 3.246.442t0001 -64

RESOLUçAO No 026 /2016.

"coNcEDE o nruLo oe aoeoeo oe pnú
sE rHoR PEDRo rÁnme BoNFtM",

n cÂmena MUNtctpAL oe meú, EsrADo DA BAHIA, iJo uso DE suÁs
emtauçoes EGÁ,s,

RESOLVE;

Art. 10 - Fica concedido, nos termos do inciso WI, do Art. 60, da Lei Orgânica do

Município de lpiaú, o TtTIlLo oe cnnoÁo oe meÚ Áo sE rHoR PEDR? FATTMA

BONFIM;

Aft. 20 - A honraria será entregue em Sessão Solene desÍinada a esÍe fim, em data e

horário a serem esÍabelecidos pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de lpiaú;

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

responsável por arcar com os eyenÍuais cusÍos.

Art. 40 - A presente Reso/ução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
\-

as disposiçóes em contrário.

Sala das Sessões, 13 de Setembro de 2016.

AO

E-mail:fa !camdradeipia
(73)3531-5476
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SERVIçO PÚBLICO MUNICIPAL
PRAÇA ALBERTO PINTO, N" OI, CENTRO
IPTAU - BAHIA . CEP 45570-OOO

c.N,P.J. 13.246.44210001-64

Justificativa

Pedro Fátima Bonfim. lpiaú sempre esteve de portas abertas para receber todos aqueles que

vem contribuir com seu progresso. Assim ocorreu com os pioneiros que um dia chegaram e

plantaram os primeiros cacauais e com os que se tornaram prefeitos, vereadores,

condutores do nosso processo evolutivo. Assim vem acontecendo com tantos outros que

estão chegando ou aqui já se fixaram. Eles merecem o nosso respeito e gratidão. Assim

acontece com Pedro Fátima Bonfim, 64 anos, natural de Xique-Xique, funcionário

aposentado da Petrobrás, bacharelado em Direito, comunicador, casado com dona Cássia

Calheira Bonfim, pai de filhos, morador da Rua José Muniz Ferreira, nesta cidade. Ele chegou

pra ficar, veio acrescentar, contribuir com o nosso desenvolvimento. Na experiência

profissional de Pedro Bonfim constam as condições de Técnico em Processamento

Petroquímico no Polo de Camaçarí; Operador de Processamento em unidade de Refino de

Petróleo e seus derivados; Técnico em Refino de Petróleo; Supervisor em Plantas

Operacionais de Lubrificantes e Parafinas; na refinaria Landulfo Alves, de Mataripe. o

currículo de Pedro Bonfim se estende com o Bacharelado em Filosofia na Universidade

Católica do Salvador, Bacharelado em Direito na Unisul/UNIME-Campos de ltabuna; pós

graduação em Direito Civil e do Trabalho, e pós graduado em Direito Penal. Pedro Fátima

Bonfim também cursou a Escola Superior de Guerra, com especialização em Politica

Estratégica, e faz parte da Mobilização Civil das Forças Armadas, tendo curso de

sobrevivência na selva, feito na lnfantaria de Guerra do 4e Regimento Militar/São Paulo.

Pedro Bonfim tem classificação no Ministério da Defesa como Reservista de Primeira

Categoria, com treinamento na Arma de lnfantaria na área de Morteiros e Metralhadoras,

50. Durante cinco anos consecutivos ocupou a chefia da 2ê RETRAN em lpiaíu, de onde pediu

exoneração por questão pessoal. Há 10 anos apresenta na Rádio Livre de lpiaú, juntamente

com o professor Raimundo Santos, o Programa da Cidadania Adilson Duarte. Cidadania é

uma palavra que bem cabe na personalidade de Pedro Bonfim. Ele agora merece que a sua

cidadania ipiauense, exercida na prática, seja oficializada. Sendo assim proponho que esta

Câmara Municipal lhe conceda o titulo da Cidadão Honorário de lpiaú.

Sala das Sessôes, 13 de Setembro de 2016.

ODAIR J OS D-ESANTANA

do B - Autor do Pro.ieto.

E-mai I :fale@camaradeipiau.ba. gov.br
('73) 3531-5476

Vereador
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SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
PRAÇA ALBERTO PINTO, N" O I, CENTRO
IPIAU - BAHIA - CEP 4557O.OOO

c.N.P.J. I 3,24ó.4421000 I -64

J ustificativa

Pedro Fátima Bonfim. lpiaú sempre esteve de portas abertas para receber todos aqueles que

vem contribuir com seu progresso. Assim ocorreu com os pioneiros que um dia chegaram e

plantaram os primeiros cacauais e com os que se tornaram prefeitos, vereadores,
condutores do nosso processo evolutivo. Assim vem acontecendo com tantos outros que

estão chegando ou aqui já se fixaram. Eles merecem o nosso respeito e gratidão. Assim

acontece com Pedro Fátima Bonfim, 64 anos, natural de Xique-Xique, funcionário
aposentado da Petrobrás, bacharelado em Direito, comunicador, casado com dona Cássia

Calheira Bonfim, pai de filhos, morador da Rua José Muniz Ferreira, nesta cidade. Ele chegou
pra ficar, veio acrescentar, contribuir com o nosso desenvolvimento. Na experiência
profissional de Pedro Bonfim constam as condições de Técnico em Processamento
Petroquímico no Polo de CamaçarÍ; Operador de Processamento em unidade de Refino de

Petróleo e seus derivados; Técnico em Refino de Petróleo; Supervisor em plantas

Operacionais de Lubrificantes e Parafinas; na refinaria Landulfo Alves, de Mataripe. O

currículo de Pedro Bonfim se estende com o Bacharelado em Filosofia na Universidade

Católica do Salvador, Bacharelado em Direito na Unisul/UNIME-Campos de ltabuna; pós

graduação em Direito Civil e do Trabalho, e pós graduado em Direito Penal. Pedro Fátima

Bonfim também cursou a Escola Superior de Guerra, com especialização em politica

Estratégica, e faz parte da Mobilização Civil das Forças Armadas, tendo curso de

sobrevivência na selva, feito na lnfantaria de Guerra do 4e Regimento Militar/São paulo.

Pedro Bonfim tem classificação no Ministério da Defesa como Reservista de primeira

Categoria, com treinamento na Arma de lnÍantaria na área de Morteiros e Metralhadoras,
50. Durante cinco anos consecutivos ocupou a chefia da 2q RETRAN em lpiaíu, de onde pediu

exoneração por questão pessoal. Há 10 anos apresenta na Rádio Livre de lpiaú, juntamente

com o professor Raimundo Santos, o Programa da Cidadania Adilson Duarte. Cidadania é

uma palavra que bem cabe na personalidade de Pedro Bonfim. Ele agora merece que a sua

cidadania ipiauense, exercida na prática, seja oficializada. Sendo assim proponho que esta
Câmara Municipal lhe conceda o titulo da Cidadão Honorário de lpiaú.

Sala das Sessôes, 13 de Setembro de 2016.

E-mai I : fale@camaradeipiau.ba.gov.br
(73) 3s3t-s476

oDArR J&sÉ:sAilros oi snrurarun
Vereador PT do B - Autor do Projeto.


