
Sala de Sessões, em 30 de agosto de 2016. 
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- Vereador - 

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• LUIZ DE JESUS 
NASCIMENTO". 

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

Art. 1° - Fica concedido o titulo de Cidadão Pauloafonsino ao 
Senhor LUIZ DE JESUS NASCIMENTO. 

Art. 2° - As despesas decorrentes dos atos preparatórios para 
entrega do Titulo mencionado no Art. 1° correrão Pôr Conta 'daé;..,elotáções‘ 
orçamentárias da Câmara Municipal de Paulo Afonso. 

Art. 3° - A entrega de 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. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia- 

BIOGRAFIA 

Nascido em 08 de janeiro de 1960, no povoado de Recreio há 06 
quilômetros da cidade baiana de Valente, na região do sisal, filho do senhor 
Agimiro Lopes de Oliveira e da senhora Cecilia de Jesus Nascimento. 

Criado entre seus oito irmãos, (três irmãs e cinco irmãos), Luiz de 
Jesus Nascimento, tirou seu primeiro documento (a carteira de reservista) 
aos 17 anos, por ter ido somente em companhia da mãe foi registrado sem o 
nome do pai, pois este se encontrava na zona rural e por conta da distancia 
não pode se deslocar para acompanhar o filho. Ainda muito jovem se 
mudou para Salvador para trabalhar numa empresa de lá, com pouco tempo 
veio a ser transferido para Paulo Afonso para prestar serviço como 
motorista na Companhia hidrelétrica do São Francisco — CHESF. 

Em 1979, começou a fazer instalações de energia elétrica em povoados 
da cidade pauloafonsina, como o Juá, Várzea e São José. Nesse mesmo ano 
conhece sua esposa Maria do Carmo Valentin nascimento, casando-se no 
dia 28 de fevereiro de 1980, após o casamento se mudou para o município 
de Guanambi localizado na Bahia onde residiu por um tempo, passou um 
período em Valente sua cidade natal e no ano de 1990 fincou seus pés 
definitivamente na cidade de Paulo Afonso. 

Começou a vender cereais na feira, logo após montou um bar onde 
servia petiscos e lanches e quando as coisas melhoraram colocou uma 
lanchonete, esta, muito conhecida pelos moradores do bairro Tancredo 
Neves. Com  um tino surpreendente para os negócios e junto de sua esposa, 
no ano de 1994, obteve sua primeira loja de material de construção e no 
mesmo período Dona Carmem (como é carinhosamente chamada por seu 
esposo) começou a administrar a FAMÁCIA MULUNGU, ambas as lojas 
permanecem até os dias de hoje na Avenida Delmiro Golveia, no inicio 



muito humilde, mas com ajuda de Dona Carmem e dos filhos, um deles o 
primogênito, Luciano (hoje Advogado e consultor de finanças da família) 
começando a trabalhar com os pais aos oito anos de idade, de sua força de 
vontade e coragem, conseguiu tocar os negócios, crescer e dar 
oportunidades de crescimento pessoal e profissional aos seus vários 
funcionários que também residem no bairro Tancredo Neves. 

Há 28 anos sua esposa começou a administrar uma farmácia, farmácia 
essa que leva o primeiro nome do Bairro Tancredo Neves, Mulungu. 
Atualmente Luiz de Jesus do Nascimento junto de sua esposa Maria do 
Carmo e filhos, possuem uma rede de lojas de material de construção 
sendo, duas lojas, ambas localizadas no bairro Tancredo Neves, a 
CONSTRUCASA, situada na Rua Delmiro Gouveia, e a CASA DA 
MADEIRA localizada na Rua Padre Lourenço, gerindo também uma 
farmácia na cidade de Feira de Santana. 

Possui também uma rede de farmácias, três localizadas no bairro 
Tancredo neves e mais duas unidades localizadas no povoado São José e 
povoado Riacho. Sempre querendo empreender e preocupado com a 
geração de empregos em seu bairro, vem inaugurar um distribuidor de 
combustível que também inclui uma loja de conveniência, pousada e 
farmácia, O Distribuidor de combustível Valentin Nascimento. 

Homem de fé, evangélico há 22 anos, membro da Igreja Congregação 
Cristã do Brasil, a qual exerce um ministério. É reconhecido pela 
comunidade como Ancião do ministério da congregação cristã, onde se 
tornou responsável pelas igrejas localizadas nos povoados Malhada 
Grande, Riacho, Sítio do Lúcio e São José. Também é responsável pelas 
igrejas localizadas no bairro Tancredo Neves I, III, Três Lagoas, Benone 
Resende e dos Rodoviários. 

Empresário, esposo, pai de dois filhos, Luciano Valentin Nascimento e 
Marcelo Valentin Nascimento. Aos 58 anos, Luiz de Jesus Nascimento é a 
prova viva que com a ajuda de Deus, trabalho digno e muita força de 
vontade se pode conquistar além dos sonhos, empreender para o sucesso e 
gerar emprego e renda para o crescimento de seu bairro e de quem trabalha 
ao seu lado. 



Segue assim, o parecer. 

melhor juizo. 

Ver. José 

Ver. Edilson 
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CÂMARA DE VEREADORES DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

COMISSÃO DE EDUCAÇAO, CULTURA, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 

PARECER N° 11+ /2018 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Saúde e Assistência 
Social, em 11 de Setembro de 2018. 

A comissão, ao reunir-se, trouxe a discussão dos 
presentes projetos de lei n° 022/2018, dispõe sobre a Outorga 
de Título de Cidadão Pauloafonsino ao Ilm.°  Senhor Luiz de 

Jesus Nascimento, e dá outras providências. De autoria do 

Ver. José Carlos Coelho. 

A princípio, os presentes projetos deverão ser 
precedidos de parecer prévio da Comissão de Constituição, 
Justiça e Legislação, a cerca da legalidade e 
Constitucionalidade destes. 

Segundo informa a justificativa apresentada pelos 
vereadores propositores, existem relevância pública para o 
prosseguimento do presente projeto, devendo esse ser 
encaminhado devidamente à apreciação dos pares, no plenário, 
logo após ter sido verificada os requisitos legais de 

validade. 

A Relatoria da Comissão de Educação, Cultura e 
Esportes, no âmbito de sua competência, entende que a 
propositura é meritória e deve prosperar; sendo assim 
submetida votação de seus integrantes, os quais APROVARAM POR 

UNAMIDADE. 
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mbro de 2018. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- ESTADO DA BAHIA  

ISSAO,QE. CONS_TITUKAO,  JUSTIÇA-E REDAÇAO FINAL, 

PARECER N° +3 /2018 

"Projeto de Decreto Legislativo n°. 022/2018, que Dispõe 
sobre a Outorga de Titulo de Cidadão Pauloafonsino 
ao Senhor LUIZ DE JESUS MASCIMENTO, e dá outras 
providências". 

Analise da Comissão ao Projeto de Decreto n° 022/2018, de autoria do 
Vereador José Carlos Coelho. 

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

Projeto de Decreto Legislativo, em legalidade conforme a legislação vigente 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Paulo de Afonso, preenchido os 
quesitos dos artigos (108,135,136 e 137). 

Não sendo o Senhor Luiz de Jesus, pessoa no exercício de mandato 
eletivo ou em cargos executivos, preenche assim o quesito legal, conforme 
preconizado no art.136, parágrafo único: "é vedada a concessão de honrarias a 
pessoas no exercício de mandato eletivo ou em cargos executivos". Como 
também, pelo relevante trabalho gerando empregos, e como membro da Igreja 
Congregação Cristã para a comunidade do BTN e alguns povoados. 

Por conseguinte, estando o projeto de Decreto Legislativo acompanhado 
da pormenorizada biografia da pessoa que se deseja homenagear, preenche 
todos os quesitos exigidos pelo Regimento desta Casa, desta forma, favoráveis 
somos, ao respectivo Projeto de N°022/2018 
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