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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO. 038 /2019. 

"Dispõe sobre a Outorga de Titulo de Cidadão 

de Paulo Afonso ao Senhor Aníbal Alves 

Nunes". 

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

Art. 1° - Fica concedido o Diploma de Amigo da Cidade de Paulo Afonso ao 
Senhor Aníbal Alves Nunes 

Art. 2° — As despesas decorrentes dos atos preparatórios para a 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 das Sessões, em 02 de dezembro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Justificativa 

Anibal Alves Nunes , natural do povoado Pinto Ribeiro localizado no 
município de Sertânia —Pe nascido em 12 de agosto de 1953, jornalista , 
artista plástico, compositor e cantor, empresário, professor e bacharel em 
Direito pela FASETE. Foi casado a primeira vez com Ana Maria Bezerra com 
qual teve 3 filhos : Herycksson, Anibal Junior e Jefferson. Casado pela 
segunda vez com a caminhoneira e técnica de enfermagem, Maria de 
Lourdes Ferreira com quem está casado até os dias de hoje, mãe de dois 
filhos e mais duas adotivas. Sendo num total de sete filhos , quinze netos e 
seis bisnetos. Foi o criador da revista Gazeta da Bahia . Umas das maiores 
mídias da história de Paulo Afonso. 
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