cÂnnRnR MUNtctpAr DE ALAGotNHAs

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9. OO3

II9,

"coNcEDE rírulo oe croeoÃ auootNnENsE A
sRA. TEREA tozlLDA FRETRE oe canlralHo, E
oÁ ournns pnovloÊNctAs".

A Câmara Municipal de Alagoinhas, Estado da Bahia, usando de suas
atribuições
que lhe são conferidas pela Lei orgânica do Município
de Alagoinhas, dombinado
com a Resolução ne.264/03, Aprova, promulga e manda publicar
o seguii.rte,
DECRETO LEGISLATTVO:

Art. 1e - Fica concedido o Título de Cidadã Atagoinhense a Senho[a

TEREZA

JozlLDA FRETRE DE CARVALHO, Advogada, Pós-Graduada em Direitq público
e
atual Promotora de Justiça da 2E vara e Família e Fazenda pública
e titular da
Promotoria de Defesa do Patrimônio Público e da Moratidade Admiltistrativa
e
das Fundações, pelos relevantes serviços prestados ao nosso
Municípid.
l

Art' 2e - No ato da entrega do referido Título, a Câmara Municipal detAlagoinhas
fará realizar Sessão Solene com esse

fim.

i

Parágrafo Único - Será encaminhado expediente a homenageada,
dqndo ciência
deste Decreto Legislativo e, posteriormente, convite para recebimenfo
do Título

-i

Honorífico

Art. 3e - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publicaÇão.
Art. 4e - Revogam-se as dísposições em contrário.
Sala das Sessões, em 04 de abril de 2019.
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TEREZA IozrLDA FREIRE DE CARVALHO, nascida em 19 de oü tubro de
7972, emsalvador, filha de José Cerqueira de Carvalho e ZildaRibeirp Freire de
Carvalho, ambos falecidos.
i

i

Tem um único irmão, Jozelio Freire de Carvalho, médico reumat§l ogista. E
casada com o medico radiologista, que atual na cidade de Alagoinfr as, Andre
Ricardo Brito de Assis e tem uma filha,Lara Carvalho de Assis, corir seis anos
de idade.
Passou a infância em Ribeira do Pombal, onde mora grande partelda família.
Estudou em Ribeira do Pombal até concluir o chamado ginásio. Muhou-se para

Salvador em1'987, onde estudou na Escola Teresa de Lisieux, ondd concluiu o
segundo grav, em 1989.
Ingressou na faculdade de Direito da Universidade Catolica do dalvador em
1990 e concluiu o curso em1.994.

Ingressou no Ministerio Público da Bahia em 7996, na carreiia inicial de
Promotora de Justiça, aos 24 anos de idade. Atuou nas comarcas
Barra, Rio

$e
de Contas, Andaraí e Tucano, tendo sido promovida por merecirfento para
Comarca de Alagoinhas, em 07 lO2l2OOZ.

a

E pós-graduada em Direito Público, pela Fundação Faculdade dg Direito, da
Universidade Federal da Bahia.
Na comarca de Alagoinhas exerceu suas funções na área criminafi de junho de
2002 ate a setembro de 2003, quando passou a exercer as funçõep perante a 2a
Vara e Família e Fazenda Pública, onde alua ate hoje, assim cor4o e titular da
promotoria de Defesa do patrimônio público e da moralidade adpninistrativa e
das fundações.
Nos dezesseis anos que afua em Alagoinhas já exerceu a substittrrição de todas
as outras promotorias de ]ustiça bem como atuou nos pleitos eleihorais
de 2004,
2006, 2008, 2010, 201.4 e 201,6.

