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ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO. OO1 12023.

"coNcEDE rirulo DE ctoRoÃo
ALAGOINHENSE AO SR. RENATO SILVA
E SOUZA, E DA OUTRAS
pRovroÊNctAS".

A Câmara Municipal de Alagoinhas, Estado da Bahia, usando de suas
atribuiçoes 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. 1o - Fica concedido o Titulo de Cidadão Alagoinhense ao Senhor
RENATO SILVA E SOUZA, Administrador de Empresas, Sommelier de
Cervejas e atual Gerente Geral da Fábrica do Grupo Petrópolis, 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 Legislativo e, posteriormente, convite para
recebimento do Título Honorífico.

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

Art.40 - Revogam-se as disposiçôes em contrário. : .: ,,-jr.j',. ,

as SessÕes, em 21 de março de 2023.
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RENATO SILVA E SOUZA

Renato Silva e Souza, nascido na cidade de Petrópolis no Rio de
Janeiro, em 19 de fevereiro de 1922, filho de Dna. Marlene e Sr. José
Lurz, irmào cle Rogerio e Rosana.

Pai de Maria Luísa cle 15 anos, Ana Clara de 24 anos e casado com
Vanessa.

Re'nato desde sucl infância sempre clemostrou interesse por
aclministração cle rrt,gócios, se,lguindo os passos cle seu pai, Sr. fose
L.uiz, hábil comercicrnte e negociaclor.

Seu primeiro trabalho foi aos 14 anos de idade, eh uma conÍecção de
roupas na cidade de Petrópolis, onde iniciou suas atividades como
auxiliar de corte, sendo promovido no ano seguinte a funçào de
cortador (corte cie te,cidos e malhas em grande escala), onde trabalhou
por 02 anos consecutivos.

Na sequência da carreira, atuou simultaneamente em empresa do
Comercio de Matérias de Construção como Gerente Adminiitratiyo e
Diretor financeiro, Vice-Presiclente, e presidente do Conselho
Deliberativo, c{e Clr-rlre esportivo lta cirlaclt, c1e petrópolis, atuanclo
nestes seguimetrtos sitnultâne<>s por 15 anos, o que lhe proporcionclu o
desenvolvimento e aprimoramento das mais diversas habilidades,
experiências e competências.
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Realizou curso internacional cle " lSusiness
Universidade de Columbia na cidade de Nova York -

Na industria dc bebitlas, crrl cervejcrrias, crtuar a 14 anos, nas fabricas do
Grupo Petropolis, como gestor aclministrativo nas ciciades cle

Petrópolis - RJ e Teresópolis- RJ.

Í1,á 04 anos Renato exerce a função der Gerente Geral, da fábrica do
Grupo Petrópolis, na cidade cle Alagoinhas - BA, sendo responsável
por toda operação da industrial, com as áreas administrativa, recursos
humanos, qualidade, logística, industrial e transporte.

Renato chegou na cidade de Alagoinhas no início de 2079, onde
trabalha e resicle a 04 anos.
Em sua formação acaclêmica, foi aluno de escola publica estadual no
Rio de Janeiro, ensino funclamcntal, do jarclim de infância ao 8o ano.

Formado em administração de Empresas e pós graduado em Gestão
fimpresarial pe,la Fundação Getúlio Vargas (FGV), sendo também
formado em Sornrnelicr clc Cervejas pelo SITNAC-RJ/Doemens
Akademie.

Com esfudos e cursos nas áreas de administração e inovação,
realizados em diversas instituições de ensinos, utilizando sempre como
referência a "Fundações Getulio Yargas", oncle realizou também cursos
clt"'l,irlerança cle Etluipes" (. "Orçanrcnto Irrnpresarial".

Comc> lazer, o principal foco (: ficar
pesquisas a respeito rle história c{o

como Geopolítica e Irilosofia.

conl a família e

Brasil c história

Strategy", pela
EUA.

realizar estudos e

do mundo, assim
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