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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO. OO3I2O21.

..CONCEDE TíTULO DE CIDADÃ
ALAGOINHENSE A SRA. KAMILE COSTA
ALVES, E DÁ OUTRAS PROUDÊNCIAS".

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 Cidadã Alagoinhense a Senhora
KAMILE COSTA ALVES, Advogada, Titular da 3a DP da Comarca de
Alagoinhas/Ba, Especialista em Direitos de Família, Civil, do
Consumidor e da Fazenda Pública, Especialista em Políticas Públicas,
Segurança Griminal e Griminologia, Terapeuta Holística, Mestre
Reikiana, Practitioner Access Bars e Consteladora Familiar, 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 Único - Será encaminhado expediente a homenageada, dando
ciência deste Decreto Legislativo e, posteriormente, convite para
recebimento do Título Honorífico.

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

março de 2021.
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Art. 30 - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publicação.

Rua Coronel Philadelfo Neves, sn -Juracy Magalhães -CEP.: 48.040-170 - Fone: (75) 3182-3333

. JustlÇa, R€dã@

,

Comit!áo rJB C
Flnsl e DoÍesa

x.Í

Illoo EM SESSAOI
leru +9/oZ/ e\ Il@lI r" sEc+ÍAFro _l



*lH,
-@

ESTADO DA BAH]A

cÂnama MUNrcrPAt DE AtÁGotNHAs

Doutora Kamile Costa Alves, Defensora Pública do Estado da Bahia, em

reconhecimento dos seus relevantes serviços prestados ao desenvolvimento
social desta cidade. Titular da 3" DP da Comarca de Alagoinhas/Ba, Especialista
em Direitos de Família, Civil, do Consumidor e da Fazenda Pública. Também é
Especialista em Políticas Públicas, Segurança Criminal e Criminologia, Terapeuta

Hoiística, Mestre Reikiana, Practitioner Access Bars e Consteladora Familiar.

Verifica-se que a atuação da Defensora, Dr.a Kamile, na Comarca de Alagoinhas

tem tido como foco principal dar voz e justiça para todo cidadão alagoinhense,

usuário dos serviços institucionais, e colaborar com a solução mais definitiva para

possíveis problemas que se apresentam. Como forma de se aproximar cada vez

mais da população, está se especializando em Direito Holístico, Sensorial e

Sistêmico, como forma de trazer um olhar mais terapêutico, mais humanizado
para o usuário da Defensoria, ao invés de permanecer apenas com a letra fria das

ieis. Seu olhar diferenciadolraz como viés, analisar o que está por trás de toda

violência, sofrimento, discussão entre os envolvidos do processo e assim,

consequentemente, o resgate da autonomia deles'

outro fato motivador é seu atendimento especializado às comunidades

quilombolas, a dedicação e a atuação da Defensora é um exemplo de luta

antirracista dentro de jm importante instrumento de garantia de direitos que é a

Defensoria.

É louvável a atuação da Defensora

combater o racismo, o Preconceito e

comunidades.

Sala das §essões, em 25 de março de 2021'

Juci Cardoso
Vereadora autora.

Pública que está sempre disponível a

todas as mazelas sofridas por estas
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