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CÂMARA MUNICUPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVA N°.  Os  /2022. 

"Dispõe sobre o Titulo de Cidadão 
Pauloafonsino ao Ilm.°. Senhor João Couto 
Teles”. 

A Câmara Municipal de Paula Afonso, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, faz saber que o plenário aprovou e ela promulga: 

Art.-1° Fica concedido o titulo de cidadão Pauloafonsino ao Ilm.° João Couto 
Teles. 

Parágrafo Único- O titulo a que se refere a Art.1° deste projeto de Decreto 
Legislativo, e concedido pelo profissionalismo e dedicação a vários trabalhos. 
realizados especialmente na área da saúde. 

Art.-2° A entrega do titulo dar-se á em Sessão Solene desta casa desta casa 
legislativa, nos termos do que dispõe seu Regimento Interno. 

Art.-3° As despesas decorrentes correrão por conta de dotações próprias do 
orçamento vigente. 

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

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

Sala das Sessões, em 30 de maio de 2022. 

José 
- 	reador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
-Estado da Bahia- 

Justificativa 

O Senhor Dr. João Couto Teles, Brasileiro, Solteiro, reside na cidade 
de Paulo Afonso, Nasceu na Cidade de Jardim —Ceará. No dia 
07/08/1970, Filho de José Hamilton Teles e Maria de Lourdes Teles 
Couto. Medico Clinico Geral, pela Faculdade UFPE de Recife- Pe. 
Atua como Medico Clinico Geral na cidade de Paulo Afonso e Região, 
desde 2017. Onde atende no Hospital Nair Alves de Souza, prestando 
serviços a mais de 3 anos com dedicação, amor e zelo as pessoas que 
ali vão em busca de melhorar a saúde. Tendo sido homenageado pela 
câmara de vereadores com honrosa MOÇÃO DE APLAUSO, no ano de 
2019. Diante de tantos Projetos efetuados com eficácia, registramos 
como sendo merecedor, trabalhou no HNPA por dois anos, um dos seus 
passatempos preferidos e passatempo preferido e clinicar. Mais que o 
mero exercício renumerado da profissão, o Dr. João Couto exerce a 
medicina como vocação, amor ao próximo, seu zelo, amor doação aos 
mais carentes representam a plena motivação para esta honraria. 
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