
ESTADO DA BAHIA
cÂMARA MUNIcIPAL DE ALAGoINHAS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO. 01 12022.

..CONCEDE TíTULO DE CIDADÃ
ALAGOINHENSE A SRA. LUIZA OLIVEIRA,
E DA 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 Resorução no. 264t03, aprova, promulga e
manda publicar o seguinte.

DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 10 - Fica concedido o Título de Cidadã Alagoinhense a Senhora
LUIZA OLIVEIRA, Profissional de Marketing e atual Diretora da Rádio
Digital FM, 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 a homenageada, dando
ciência deste Decreto Legislativo e, posteriormente, óonvite 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 d7p Sessões, em 15 de março de 2022.

Jald
Verea ra autora.
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Luiza Oliveira nasceu na cidade de Serrinha (BA), em 26 de junho de
'1975 e chegou em Alagoinhas em novembro de 2001 para assumir a
direção de uma emissora de rádio.

E formada em IVlarketing, Íoi professora e comerciária naquela cidade,
trabalhando no setor financeiro, até aceitar o convite da empresária
Tânia Lomes para conduzir a nova fase da Rádio Regional de
Alagoinhas, atual Digital FIVI, adquiÍida pelo Grupo Lomes de
Comunicação.

Luiza é casada desde 04 de fevereiro de 2012 com Ricardo Ferreira dos
Santos, corretor de imóveis, e mãe do garotinho João Pedro Oliveira
Ferreira, com sete anos de idade.

Ela é entusiasta pelo rádio, que considera um grande aprendizado, e
tem um relacionamento de constante diálogo e entendimento com os
profissionais da área, sejam homens ou mulheres.

Acompanha sempre o desenvolvimento da cidade, especialmente o
rádio, além da área da publicidade, com mercado em expansão e
crescimento.

Além da gratidão, admira a determinação do empresário Antonio Lomes
pelo conhecimento e acompanhento das empresas do grupo, atento às
mudanças naturais do mercado


