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Concede Título de Cidadão Caetiteense ao
Sr. Álvaro Oliveira de Matos e dá outras
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A Mesa da Câmara de Vê eadores do Município de Caetité, Estado da Bahia, no
uso de suas atribuições legais f saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ela
promulga o presente

DECRETO LEGISLATIVO
Artigo 1° - Fica concedido Título de Cidadão Caetiteense, ao Sr. Álvaro Oliveira
de Matos, pelos relevantes serviços prestados ao nosso Município.

Artigo 2° - O presente Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
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Artigo 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões!, em 14 de abril de 2010.
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JUSTIFICATIVA

O nosso homenageado, o Sr. Álvaro Oliveira de Matos, nasceu em 12 de outubro
de 1957, em São Paulo, Capital. Esteve pela primeira vez em Caetité aos oito anos de
idade onde passou sua infância com os avós até os 13 anos, quando regressou para sua
terra Natal.
Cursou o Primário ainda em Caetité, e o Ginásio em São Paulo, e se fotinou em
Contabilidade em 1979 na cidade de Candeias-Ba. Fonnado em Técnico em Transações
Inobiliárias, é atualmente Corretor de Imóveis Credenciado pelo CRECJIBahia 9' sob N°
7279, tendo também sua imobiliária registrada em todos os órgãos competentes, registro
estes necessários para funcionamento de fonna legal.
Sua vida profissional se desenvolveu trabalhando parte por conta própria e parte em
empresa de pequeno, médio e grande porte onde passou por vários departamentos, o que
favoreceu no crescimento de seus conhecimentos na administração de uma empresa.
Foi encarregado de compras e vendas, e gerente de vendas. Trabalhou em
departamentos como: contabilidade na área fiscal, contábil e trabalhista, foi assistente de
departamento de pessoal e departamento jurídico. Ainda em São Paulo, foi representante
comercial e corretor de imóveis.
Nas suas férias sempre vinha passar alguns dias aqui em Caetité com os seus avós,
no ano cb 1982 conheceu Meire, e mantiveram correspondência a distância. Mesmo
morando em São Paulo, e também já ter morado em outras cidades como Feira de Santana,
Santo Amaro, Candeias e Salvador, todas na Bahia, tinha o sonho de um dia vir fixar
residência em Caetité, onde passou grande parte de sua infância, porém via muita
dificuldade, pois naquela época era difícil colocação no ramo profissional. Tinha tanta
vontade de morar nesta cidade que em 1984, ficou noivo de Meire. Como já tinha seu
empi1ego fixo em São Paulo, em novembro de 1984, veio casar-se e voltou com sua esposa
Para )São Paulo. Onde teve quatro filhos: Andrezza, os gêmeos David e Daniel e Álvaro
Junior.

2017.05.22 16:50:34

Câmara de Vereadores do Município de Caetité
Criada em 09 de abril de 1810
Praça Rodrigues Lima, n° 10 - Centro - Caetité - Bahia.
Fax: Ramal 216
Tel: (77) 3454 1008
e-mail: camaracaetite(i)hotmail.com
Site:www.camaracaetite.ba.gov.br

No ano de 1999 veio passar o final do ano com sua família, e não voltou mais para
São Paulo, passando a residir em Caetité.
O eu sonho de morar e o amor pela cidade lhe concederam o bom desempenho na
sua carreira profissional, pois hoje é visto como um grande contribuidor para o
desenvolvimento da cidade de Caetité, pois a sua Empresa Imobiliária, além de ter
proporcionado grandes negócios e a realização do sonho da casa própria de muitos, foi e
está sendo responsável com grande parcela na geração de empregos desde o ano de 2004,
quando começou a trabalhar com construção Civil e hoje é responsável pela edificação de
mais de 20 unidades residenciais em nossa cidade.
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Portanto, há onze anos reside em nossa cidade. É uma pessoa que dedicou muito
amor por esta terra e pelos trabalhos que vem desenvolvendo. Trata a todos, com
cordialidade, tanto profissionalmente como na vida diária, isto faz com que ele seja
merecedor desta justa homenagem, vez que, já é considerado Caetiteense pelos relevantes
serviços prestados ao nosso município.
Estas são as nossas justificativas, o que solicitamos dos Nobres Pares o apoio
unânime, para que esta Casa possa conceder ao nosso homenageado Álvaro Oliveira de
Matos o Título de Cidadão Caetiteense.

Sala das Sessões, em 14 de abril de 2010.

o

Júlio

ar ,, e Carvalho Ladeia
ador

2017.05.22 16:50:34

ET t

âmara de Vereadores do MunILCI)Ye
Crititiu em 09 de abril

Praça RtIr,'tw Uma, ii.

lo

--

de 'ISlO

~~

R/iin
bu: RtnwiI 216 E M

('nl so

Czi'ii/

«.

-té

EC

ÇW

o

'-nuiil: C(lnw,ll('utlIl'a/!(,!,nujI.con!

. .

/........

'

...

..........................

... ,_i.•_............

Comissão de Constituição, Justiça e Redação

tiVota'°
-

Aprovado em _M

Fm,,.L

Assunto: RELATÓRIO e PARECER

-
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Parecer ao Projeto de Decreto Legislativo n° 649 de 14 de abril de 2010, que
"Concede Título de Cidadão Caetiteense ao Sr) Álvaro Oliveira de Matos e
dá outras providencias".
Relatório:
Sob exame desta Comissão de Justiça e Redação, a matéria de autoria
do Senhor Vereador Júlio César de Carvalho Ladeia, este relator e demais
membros chegou à conclusão de que é Matéria Constitucional e Leqal, pois
trata-se de pessoa idônea e que há tempos vem prestando serviços de grande
relevância em nosso Município.
Pelo que
RECOMENDAMOS:
Pela sua APROVAÇÃO.
É o Parecer.

Sala das Comissões em, 30 de abril de 2010.
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Relator
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