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'-Y/t)^pROJETO DEõEcRETO LEGISLATIVO No' 01312022'

A Mesa da Câmara Municipal de Alagoinha^s, Estado,da Bahia, usando de suas

atribuiçÕes que lhe são conieriOas petã iài Oiganica do Município de Alagoinhas'

combinado com a Resolução no. 264103, aprova, promulga e manda publicar o

seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 10 - Fica concedido o Título de cidadão Alagoinhense ao senhor CARLOS

DANIEL LIMA PEREIRA, Jornalistã, n"Jiarista] Apresentador e Repórter da

Rádio Boa FM, pelos relevantes ierviços 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 ao homenageado' dando

ciência deste Decreto Legislativo e, pôsteriormente' 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'

Mesa da Municipal de Alagoinhas, em 15 de dezembro de 2022'
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Conheça hoje a trajetória do grande comunicador Carlos
Messi

Conhecido no jornalismo, com 16 anos dedicados a
comunicação no Rádio e TV. Extremante apaixonado pelo que
faz o jornalista que ao longo dos anos se estabeleceu no rádio,
abriu sua vida e contou como tem sido essa trajetória de
sucesso.

Um garotinho de 8 anos, curioso, fã de rádio! Onde pulsava
dentro de si a vontade de entrar em um radinho cujo som o
encantava, e descobrir a magia do que ouvia.

A curiosidade então foi além...

INíCIO NO RADIO

Ele iniciou sua caminhada no Rádio EM 2006 em Newark -
Nova Jersey EUA.O jornalista mudou-se para o Brasil e
trabalhou em diversas emissoras de Rádio e TV.

Carlos Messi foi contratado pela TV Camaçari, para atuar como
Jornalista redator de notÍcias no programa. Na difusora Rádio
Camaçari, construiu mais uma fase de sua trajetória.

O jornalista passou período como apresentador na Rádio
Sauipe FM 102,9 na cidade de Mata de São João.

Messi revelou como se tornou amante do Rádio e motivo de
sua escolha em fazer parte da comunicação.

O jornalista e apresentador realiza o programa Sicomercio
Camaçari com Você, há mais de um ano, que segue no ar até
hoje com um projeto diferente tendo como tema o
empreendedorismo.



"Entrar em um projeto diferente como o Sicomércio, com uma
linguagem ampla de empreendedorismo foi algo novo pra mim,
me fazendo ter uma nova visão sobre a comunicação", afirmou
Messi.

Além do programa'Sicomércio Camaçari com Você', Carlos
Messi tem se destacado no jornalismo de Alagoinhas e região
em sua nova casa a 1 ano, onde tem se destacado através das
reportagens mais variadas.

O jornalista logo se destacou devido ao seu estilo dinâmico,
descontraído e autentico no rádio.

Emocionado, Carlos Messi tentou definir quais os desafios
desta profissão.

"Todo dia é um dia, e cada dia aprendo mais com novas
experiências. A minha carreira hoje no jornalismo em uma
grande Rede de Rádios como é a Rede Boa de Comunicação
nos microfones da Boa FM 95,7 Alagoinhas, mefaz vivenciar
os problemas da sociedade, e compreendo o rádio como uma

missão sendo o porta voz das pessoas", disse.

"A comunicação sempre foi o jeito de fazer diferente, esse é um

legado que aprendi com meu pai que dizia: por onde você
passar deixe seu legado", afirmou Messi emocionado.
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ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ATAGOINHAS

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIçÃo,
JUSTIçA E REDAçÃO FINAL AO PROJETO DE

DECRETO LEGISLATIVO NO Oí 312022.

A Comissão de constituição, Justiça e Redação Final, após estudos

ao Projeto de Decreto Legislativo no 01312022, de autoria da Mesa

Diretorá, que ,oGoncede iítulo de cidadão alagoinhense ao Sr.

Carlos Daniel Lima Pereira, e dá outras providências", opina pela

sua tramitação devido a sua constitucionalidade'

EsteéonossoParecer,
Salvo melhor 1uízo.

ssões, em 20 de dezembro de 2022.

Ver. L Santos Almeida - Presidente

Ver. çalves - Relator

Ver. E - Membro.
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