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ESTADO DA BAHIA

ii CAMARA MUNICIPAI DE ATAGOINHAS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO. OO4I2O21,

"coNcEDE rírulo DE ctoloÃo
ALAGOINHENSE AO SR. BARTOLOMEU
coELHo PRAZERES, E oÁ ourRAS
pnovroÊNctAS".

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 no. 264103, aprova, promulga e
manda publicar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO:

Art. ío - Fica concedido o Título de Cidadão Alagoinhense ao Senhor
Bartolomeu Coelho Prazeres, Ex-Funcionário do SAG, Ex-Funcionário
da Ferbasa e Ex-Goordenador de Transportes e Manutenção do
Hospital Regional Dantas Bião, pelos relevantes serviços prestados ao
nosso Município.

Art. 20 - No ato da entrega do referido Título, a Câmara Municipal de
Alagoinhas fará realizar Sessão Solene com esse fim.

Parágrafo Unico - Será encaminhado expediente ao homenageado, dando
ciência deste Decreto l-egislativo e, posteriormente, convite para

recebimento do Título Honorífico.

Art. 30 - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das §eqsÕes, em 20 de abril de 2021.

.*{fun*itrw.
Arão JétFOliveirá Ferreira
Vereaào/autor.
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Bartolomeu Coelho Prazeres, nascido em Muniz Ferreira-BA, todavia
reside em Alagoinhas a mais de 40 anos, fazendo dessa sua cidade
do coração a qual ama e que muito realizou pela comunidade
alagoinhense. Foi colaborador da associação da união no período de
2002 e 2007, não medindo esforços para atender as necessidades da
comunidade, tendo por este bairro um enorme carinho e realização de
muitos serviços prestados. O senhor Bartolomeu também desenvolveu
atividades de benefício a comunidade através do SAC pelo período de
6 anos, era reconhecido por sempre se colocar disponível ao cidadão
Alagoinhense que ali chegasse; outro local da nossa cidade que o
senhor Bartolomeu ficou reconhecido por todo comprometimento foi o
Hospital Dantas Bião, onde trabalhou por 07 anos como coordenador
de transportes e manutenção, sendo um meio de ajuda a quem ali

chegasse era acometido de carinho e reconhecimento por todos no
hospital. Desenvolveu atividades esportivas sem qualquer
remuneração por 07 anos no tênis clube para quem quisesse da
comunidade, ajudando na reforma e aprimorando os serviços gratuitos
que ali eram ofertados. Trabalhou por 19 anos na Ferbasa, onde
deixou SUa marca de competência. Hoje com 66 anos, com quadro de
saúde debilitado, mais feliz por tudo que viveu nesta cidade e tudo que
está terrg lhe proporcionou, é que ele proporcionou a esta cidade,
muito amada por este, Alagoinhas.

Sala das Sqssõpp, ern'ZO de abril de 2Q21.
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