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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°. /2018. 

"Dispõe sobre a Outorga de título 
de Cidadão Pauloafonsino ao 
Senhor MARCOS PIRES GOMES". 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, no uso de suas atribuições 
legais, aprova: 

Art. 1° - Fica concedido o titulo de Cidadão Pauloafonsino ao 
Senhor MARCOS PIRES GOMES. 

Art. 2° - As despesas decorrentes dos atos preparatórios para 
entrega do Titulo mencionado no Art. 1° correrão por conta das dotações 
orçamentárias da Câmara Municipal de Paulo Afonso. 

Art. 3° - A entrega do Titulo dar-se-á em Sessão Solene desta 
Casa Legislativa, nos termos do que dispõe seu Regimento Interno. 

Art. 4° - Este Projeto de Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Sala de Sessões, em 25 de junho de 2018. z  APROVADO (A) Re. SESSAO (f),M3Ri . 
DE./2,9 	POUDA.atA...t. 
VOTOS CONTRA 	_  
MESA DA C.M /P.A,  09-41 oq j R 
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Marcos Pires Gomes 

O Engenheiro Civil e Administrador de Empresa, Marcos Pires Gomes, 
conhecido por muito como Marcos da Coinpe, é paraibano nascido no 
munícipio de Coremas. Filho do Casal Augusto Pires e Wilma Pires (in 
memoriam) é o caçula de mais cinco irmãos. 

Esse jovem empreendedor teve na sua trajetória de vida muitas dificuldades, 
pois o mesmo antes de chegar ao seu sucesso profissional e pessoal passou 
sim por alguns empasses. Teve que começar a trabalhar muito cedo, pois 
perdeu seu• pai quando tinha apenas 15 anos de idade. Ressaltando também 
sua mãe sofreu um AVC que a deixou acamada por muitos, quando Marcos era 
apenas um bebe de ano de idade. Vindo sua genitora a falecer em 2014. 

Na cidade de Souza, também na Paraíba, Marcos Pires Gomes trabalhou em 
uma pequena empresa de um amigo da família vendendo doces em 
mercearias e supermercados e trabalhou como representante das empresas 
Martins e Antarctica. Mudou-se para estudar na cidade de Campina Grande — 
PB, onde iniciou cursinhos e fez dois vestibulares: para Administração de 
Empresas na Universidade Estadual e Engenharia Civil na Universidade 
Federal conseguindo dupla aprovação passando a conciliar as duas faculdades 
com o trabalho representando empresas do ramo de açúcar e biscoitos. 

Já na faculdade de Engenharia Civil conheceu Mansa Pires, estudavam na 
mesma turma. Desse amor veio um casamento e uma linda família de 3 lindos 
filhos. 

Mais um grande detalhe: Quando terminou o curso superior, Marcos foi para 
João Pessoa e Mansa para Paulo Afonso, porém o amor por Mansa o trouxe 
para Paulo Afonso. 

Então esse Paraibano que hoje é destaque no ramo da construção civil do 
Nordeste chegou em Paulo Afonso no ano de 1996. Ele viu o grande potencial 
de Paulo Afonso e resolveu montar a sua primeira empresa no ramo da 
construção civil, a COINPE e deu certo, já se passaram vinte anos e o 
empresário já gerou e gera muitos empregos no município. 

A COINPE atualmente oferece os serviços de pavimentação, terraplanagem, 
construção civil, locação de máquinas e equipamentos, terceirização de mão 
de obra, entre outros. Paralelamente os trabalhos na COINPE são divididos 
com outra empresa do Grupo, a VIA ENERGIA, do ramo de transportes de 
Passageiros. A empresa é genuinamente pauloafonsina, mais atua em vários 
estados do nordeste, com mais de 50 destinos. 

Marcos Pires ingressou em 2008 na Maçonaria, onde •faz parte da Loja 
Maçônica União do São Francisco. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- ESTADO DA BAHIA — 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL: 

PARECER N° 5/12018 

Projeto de Decreto Legislativo n°. 024/2018, que 
"Dispõe sobre a Outorga de Titulo de Cidadão 
Pauloafonsino ao Senhor Marcos Pires Gomes, e dá 
outras providências". 

Analise da Comissão ao Projeto de Decreto n° 42018, de autoria do 
Vereador Jean Roubert Félix Netto. 

PARECER: 

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, considera este 

Projeto de Lei, legal em conformidade com a legislação vigente, bem como de 

valoração social para com todo o esforço de desenvolvimento ao nosso 

município por parte do Senhor "Marcos da COINPE". Assim, estando 

substanciando pelo Regimento Interno da Câmara, em seus artigos 108, 135 e 

136, disciplina as honrarias concedidas as personalidades nacionais ou 

estrangeiras, que seja comprovadamente merecedora por relevantes serviços 
prestados ao Município. 

Não havendo assim qualquer impedimento legal a este projeto, somos 
favoráveis ao Projeto n° 020/2018. 

Sala das Comissões, 22 de a 	e 2018. 
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