CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- ESTADO DA BAHIAPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°

ADIADO (A) 10..4.SESSQ No

07

/2020

O

VOTOS CONTRA
MESA DA CM./P.A._/

Dispõe sobre a outorga de Titulo de Cidadão
Pauloafonsino ao Hm° Sr. Pedro Henrique
Carvalho Lamenha da Silva e dá outras
providências.

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, no uso de suas atribuições legais, aprova:
Art. 1° - Fica concedido o Ttitulo de Cidadão Pauloafonsino ao 11m 2 Sr. Pedro Henrique
Carvalho Lamenha da Silva, pelos relevantes serviços prestados a sociedade da cidade de Paulo
Afonso.
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 título dar-se-à 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 30 de novembro de 2020
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JUSTIFICATIVA

Nascido em 25 de novembro de 1988, na cidade de Maceió, hoje com 32 anos, Bacharel em Engenharia
Civil, PEDRO HENRIQUE CARVALHO LAMENHA DA SILVA veio a cidade de Paulo Afonso no ano de 2014
como engenheiro responsável por uma obra do presidio.
Por gostar da cidade, ao final da obra tentou empreender com um pequeno comércio de confecções.
Em seguida foi convidado para ingressar no departamento de infraestrutura da Faculdade Sete de
Setembro (FASETE), onde passou a realizar e planejar as obras Institucionais.
Ainda com intuito de permanecer em Paulo Afonso, conheceu aquela que seria sua esposa, a
Pauloafonsina Joice Tavares Leal Carvalho Lamenha, dessa união nasceu uma filha, a pequena Elisa
Tavares Leal Lamenha, hoje com apenas 8 meses de idade, e assim construiu uma linda família.
Continuou a empreender, e hoje desponta como jovem e entusiasmado empreendedor à frente do
ClubStrom Barbearia, BlackBull Academia de Crossfit e a sua construtora Lamenha Engenharia, onde
realiza grandes obras em parceria com o escritório do renomado Eng. William Campos Arquitetura e
Urbanismo e outras obras particulares.
Esse é PEDRO HENRIQUE sem retoques, um jovem integro, honesto e respeitado. Então é de
muita honra e gratificação outorgar esse Titulo a esse grande Cidadão.

