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ESTADO DA EAHIA

cÂMARA MUNtctPAt DE ALAGotNHAS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO, O12I2O22.

..CONCEDE TíTULO DE CIDADÃO
ALAGOINHENSE AO SR, EDSON SANTOS
NUNES, e oÁ ourRas PRovtoÊNctas".

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 EDSON

SANTOS NUNES, Aposentado da Petrobrás, pelos relevantes sêrviços
prestados ao nosso MunicíPio.

Art.2o - No ato da entrega do referido Título, a Câmara Municipal de Alagoinhas
fará rcalizar Sessão Solene com esse fim.

Parágrafo Único - Será encaminhado expediente ao homenageado' dando
ciência deste Decreto Legislativo e, posteriormente, convite para recebimento do

Titulo Honorifico.

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

Art.40 - Revogam-se as disposiçÕes em contrário.
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Sala das Ses-sÕes, em í 3 de dezembro de 2022.
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JUSTTFTCAÇÃO:

Edson Santos nunes nasceu no dia 0610211962, na cidade de Mata de São

João/BA. Reside em Alagoinhas na Rua Dr. Ladislau de Azevedo Cavalcanti, na

Praça Santa lzabel a mais de 53 anos, fazendo dessa sua cidade de coração a

quaÍ ama e que muito realizou pela comunidade alagoinhense, não medindo

esforços para atender as necessidades da comunidade, tendo por este bairro um

enorme carinho e realizaçâo de muitos serviços prestados.

O senhor Edson também desenvolveu atividades na Pompéia MÓveis

durante 02 anos, onde era reconhecido por se colocar disponível ao cidadão.

Saiu para estudar na Escola Agrotécnica Federal de Catu, estudando
durante 03 anos, saindo diretamente para a Petrobrás onde trabalhou por 36 anos,

06 meses e 12 dias, deixando sua marca de competência.

Hoje com 60 anos, feliz por tudo que viveu nesta cidade e tudo que esta

terra lhe proporcionou e o que este a ofereceu a Sua amada cidade.
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