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zAREIER oa cowssno DE JUsrtçA, rcatstlçÁo, aeonçÃo FINAL E

D'RE TOS HUMANOS, AO PROJETO DE RESOLUçAO N" 027/2016, "QUE

CONCEDE A COMENDA ALTINO COSME DE CERQUEIRA A SEA'HORA

GEORGELIT A BACELAR D'ÁS ilOYO",

e coutssÁo DE JUsnçA, rcetsuçÃo, neotÇÁo FTNAL E DtREtros

HIJMANOS, ordinariamente reunida, analisou detalhadamente o presente Proieto

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

Sa/a das Sessões, 13 de Setemhro de 2016'
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Relator
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PRIJETI oe aesoruçÁo No 027 /2016.

"coNcEDE A MEDALHA Do mÉruro DA

EDUCAçAO SALVADOR DA MATTA Á SEITHORA

GEORGELITA BACEl./fi DIAS NOVO ".

e cÂmnne MUNtctPAL oE meÚ, EsrÁDo DA BAHIA, ,vo uso DE suÁs
\J- 

ATRIBU'ÇOES IEGÁ'S,

RESOLVE;

Art. 10 . Fica concedida, nos Íermos do inciso tlt, do Arl. 226, da Lei orgânica do

Município de lpiaú, a MEDALHA OO mÉrutO Oe eOUCeçeO SALVADOR DA MATTA

Á SEAJHOFyI GEORGELITA BACELAR D'ÁS 
'VOYO,

Art. 20 - A honraria será entregue em sessão solene desttnada a esÍe fim, em data e

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

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

\. responsável por arcar com os evenÍuais cusÚos'

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

as dísPosiçoes em contrário.

Sala das Sessões, 12 de Setembro de 2016.

,Ql.Q+r*'-- 6**Qo-t e12n/ ADELFRN#AIELARII:JTa O
Vereador PR'Autor do Proieto.

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



Lr! clxlrl xuxlcrtlr Dt sERVrco púBLrco MUNrcrpAL

E I PIAU ;sxfu:*";;t"l r-"u- irr;\'w;;

aesotuçÃo No 027/2016

e cÂmaan MUNtctpAL DE tptAtJ, EsrADo DA BAHIA, No uso DE suÁs
nrruauÇoes LEGAts,

RESOLVE:

Ad. 1o - Fica concedida, nos termos do lnciso lll, do Art.226, da Lei Orgânica do
Município de tpiaú, a MEDALHA OO lvtÉAtO Oa eouceçÃo SALVAOOR DA
MATTA Á SENHORA GEORGELITABACELAR DIAS NOVO.

Aft.20 - A honraria será entregue em Sessáo Solene destinada a este fim, em data
e horário a serem estabelecidos pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de
lpiaú.

Atl. 3o - A produçáo da honraria deverá ser feita pelo Poder Legislativo, que ficará
responsável por arcar com os eventuais cusÍos.

Art. 40 - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação'
revogadas as dísposiçoes em contrário.
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Projeto de Resolução ne 027/2076

Com absoluto certezd é motivo de gronde honro poro esto Câmaro Municipol e em especiol
pdro este vereodor proponente, o concessão do Medolha do Mérito do Educoçõo Dr, Solvodor
da Matta, à professora Georgelita Bacelor Dios Novo,
Elo é o otual Secretário de Educoção e Culturo do nosso Município.

Noscido e crioda em lpiori, filho do soudoso mototista Addlberto Dios Novo e do dinâmico
comerciante Antonieto Bocelor, mois conhecida como "Niêto", o professoro Geogelito tem se
destacado por lozer o diferenço em favor do educoção municipol.
Com openos 76 anos de idode elo recebeu o diplomo de conclusõo do curso de magistério e
logo em seguido, oindo odolescente, começou o lecionor no Escolo Estodual Mario losé Lessa
de Moroes. Nesto mesmo unidode de ensino otuou como Diretoro lnte no e Coordenadoro
Pedogógica.
No ano de 7995 ingressou no Universidode Estoduol de Sonto Cruz, em llhéus, onde cursou
Pedagogia. Após o graduoção buscou a especiolizoção em Plonejomento Educocionol, no
cidode de tequié.
Em 2008 especioliza-se em Gestão Escolor pela Universidode Federol do Bohio, tendo como
compo de pesquisos o Colégio Modelo Luís Eduordo Mogalhães, no quol exerceu os corgos de
vice-diretoro e de diretoro, duronte 73 onos consecutivos,
Sempre buscando mois conhecimento, Georgelito Bacelor, corinhosamente chomado de Géo,
pelos seus omigos e olunos, foi adionte: especiolizou-se em Educação, Sociedode e Cultuto
pelo Faculdade Regionol de Blumendu, no estado de Sonto Catorind.
Em seguido fez especializoção em Educação, lnclusive, paro melhor trobolhar com olunos com
necessidodes educotivos especiois do Centro de Apoio Pedogógico de lpiaú, onde otuou
duronte dois onos.
Visondo a educação continuoda participou de inúmeros seminários e congressos.
O currículo de Georgelito Bdcelor é enorme, Citor coda otividode que exerceu não coberio
nesto justificativa,
sendo ossim concluímos reiteÍondo que estomos honrodos por homenogeá-lo com o medalho
que tem o nome de outro gronde educador,
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Adellron Bo$lar Souzo
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