
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIV Ne. 006 lL7.

"CONCEDE TíTULO DE CIDADÃO

ALAGOINHENSE AO SR. FRANCISCO ANTONIO

DE CAMPOS FARIA, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS".

A Câmara Municipal de Alagoinhas, Estado da Bahia, usando de suas atribuições

que lhe são conferidas pela Lei orgânica do Município de Alagoinhas, combinado

com a Resolução np.264103, Aprova, Promulga e manda publicar o seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1e - Fica concedido o Título de cidadão Alagoinhense ao senhor FRANCISCO

ANTôNlo DE cAMpoS FARIA "DR. FARIA", Dentista e Aposentado da Petrobrás,

pelos relevantes serviços prestados ao nosso Município.

Art. 2e - No ato da entrega do referido Título, a Câmara Municipal de Alagoinhas

fará realizar Sessão Solene com esse fim.

parágrafo único - Será encaminhado expediente ao homenageado dando ciência

deste Decreto Legislativo e, posteriormente, convite para recebimento do Título

Honorífico.

Art. 3e

Art.4e

Sala d

- Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publicação'

disposições em contrário.

em l-6 de de 2017.

Jorge tana Gonçalves
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE DECRETO LEGISIATIVO Ne 006/2017'

Francisco Antônio de campos Faria, mais conhecido como Dr Faria, nasceu na cidade

paulista de Charqueada em 1931. Formou-se em Odontologia, em 1964 na PUC -
Campinas; ingressou na Marinha como Tenente Dentista, em 1966 ' veio morar com sua

Esposa lvani na cidade de Salvador.

Com a construção da refinaria de Paulínia, no estado de são Paulo, prestou concurso e

ingressou na Petrobrás na tentativa de ser transferido para Paulínia e voltar para seu

estado.

Assim veio morar em Alagoinhas no ano de 1969 para esperar a transferência, a qual

nunca ocorre u.

Foi uns dos primeiros dentistas da cidade, onde em paralelo ao trabalho na Petrobrás e

ao consultório, atuou no sistema público em toda sua vida laborativa, além de suas "ações

sociais", as quais Podemos citar:

Atendimento na comunidade de Taizé e na região do Vale, onde ia sempre q era chamado'

Na mesma região participou como voluntário em um grupo de apoio a dependentes

químicos ajuda ndo a reintegrá-los a sociedade.

Foi por muito tempo voluntário para atender os detentos na cadeia local, levando seu

próprio material odontológico e atendendo em consultórios q ele mesmo improvisava'

Atendeu inúmeras pessoas carentes nos mais distantes bairros de Alagoinhas , sendo

grande parte idosos ou pessoas acamadas'

- Encaminhou e acompanhou vários pacientes para serem atendidos em salvador, levando

em próprio carro.

- Trabalhou por muito tempo como dentista na central de Abastecimento, talvez seu local

favorito de trabalho, onde gastava horas ouvindo os "causos" dos feirantes.

- Deu aula de francês e piano para diversas pessoas, incluindo um grupo de deficientes

vtsu a rs
resid ê ncia.

E o Dr Faria, que há quase 50 anos veio aguardar sua transferência para são Paulo, ainda

permanece morando em Alagoinhas, onde criou seus 4 filhos, e moram seus 3 netos. Hoje

tem uma vida restrita em sua residência, mas sua e ações permanecem vivas na memória

de quem o conheceu.
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