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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°. 06 /2022. 

"Dispõe sobre a Outorga de Titulo de Cidadã Pau loafonsina a 
Ilma° Sra. Inácia Soares da Silva 

e dá outras providências". 

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

Art. 1° - Fica concedido o titulo de Cidadã Pr :!oafonsina a lima° Sra. Inácia Soares da Silva, 
popular " Inácia Enfermeira" pelos relev intes serviços prestados à sociedade de Paulo 
Afonso, através dos esforços empreendidos dado qualidade no atendimento na saúde dos 
Pauloafonsina. 

Art. 2° - As despesas decorrentes dos atos rreparatérios para entrega do Título 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 Ses3ão Solene desta Casa Legislativa, nos termos do 
que dispõe seu Regimento Interno. 

Art. 40  - Este Projeto de Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 50  - Revogam-se as disposições em con rário. 

Sala das Sessões, t 14 de Maio de 2022. 
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- Vereador — 
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JUSTIFICATIVA 

Projeto de n° 	/2022 

Inácio Soares da Silva mais conhecida como Inácio Enfermeira nasceu na Cidade de Realengo no 

Rio de Janeiro, filha mas velha de sete irmãos, filha da Senhora Esmerida Soares e do Senhor Mário 

Soares, chegou em Paulo Afonso com toda sua Família nos anos de 1974 no BTN ,estudou na Escola 

Municipal José Geraldo de Miranda Correia, CIEPA- Centro Territorial de Educação Profissional de 

Itaparica e no Colégio Sete de Setembro. 

Inicio seu Curso Técnico em Enfermagem e se formou, começou a exercer sua profissão através de 

uma seletiva na 10 ° DIRES , funcionária lotada pelo Estado onde trabalhou 15 anos. 

Depois foi transferida para o PSF do BTN II, onde o PSF passou a se chamar Posto de Inácia é sua 

homenagem onde exerceu 28 anos de profissão,que no ano decorrente o PSF se chama Centro de 

Especialidade do BTN. 

Sendo tão eficiente no que faz foi convidada a trabalhar no PSF DELMIRO GOUVEIA localizado no 

BTN II,onde exerceu mas 14 anos de profissãc. 

fazia um trabalho tão importante que virou referência de qualidade no atendimento e de tão conhecida 

transformou o local em que trabalhou em uma espécie de referência geográfica a mãezona da saúde do 

BTN.  

Diante do exposto, solicito aos nobres pares, a aprovação do requerido. 

Sala das Sessões, em 14 de Maio de 2022. 

a si, 
elington da Silva 
- Vereador - 
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Sala d 

PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO — BA 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL 

PARECER N° Q.:1- /2022 

""Dispõe sobre a Outorga de Título de Cidadão 
Pauloafonsino a Sra lnácia Soares da Silva e dá outras 
providências". 

Compete à Comissão de constituição, Justiça e Redação Final, conforme 

o Art. 50, §1°, "a", do Regimento Interno desta Casa Legislativa, deliberar a 

supracitada matéria, igualmente identificada como Projeto de Decreto 

Legislativo n°06/2022, o qual tem como autor, Vereador Uelington da Silva. 

DO PARECER: 

Incialmente a presente comissão, por unanimidade dos seus 

componentes, verificado as atividades sociais e profissionais desenvolvidas na 

territorialidade de Paulo Afonso-BA, em especifico ao complexo do BTN na área 

da saúde pública, pela Sra Inácia Soares da Silva. O presente projeto está 

devidamente justificado, em conformidade com o Regimento interno da Casa, 

em seus artigos 135 e 137, passamos a deliberar: 

Somos FAVORÁVEIS à APROVAÇÃO da presente preposição, Projeto 

de Decreto Legislativo n° 06/2022. 

Ver. PAULO GOMES DE QUEIROZ JÚNIOR — PP 
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