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Concede Titulo de Cidadão
Caetiteense ao Sr. Dirceu
Alves da Cruz e dá outras
providencias.

esardè C. LaMa
residente

A Mesa da -.i ara de Verèadores do Município de Caetité,
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais faz saber que a
Câmara de Vereadores aprovou e ela promulga o presente.

DECRETO LEGISLATIVO

Artigo 1 - Fica concedido o Titulo de Cidadão Caetiteense ao Sr.
Dirceu Alves da Cruz.
Artigo 2 0 - O presente Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Artigo

30

- Revoga-se as disposições em contrário

Sala das Sessõesem, 04 de Agosto de 2010.
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Justificativa
Dirceu Alves da Cruz natural da cidade de Cianorte-PR filho do
Sr. Simão Alves da Cruz e da Sra. Hilda Maria de Oliveira Cruz,
desenvolve em Caetité a atividade empresarial no ramo da indústria
Ceramista.
Ao Chegar à cidade de Caetité em janeiro de 1988, criou a Cerâmica
Santana, juntamente com seus sócios, empresa esta que em poucos
anos, ganhou força e gera dezenas de empregos, sendo umas das
grandes responsáveis pela urbanização do Bairro Pedro Cruz, Bairro
este que praticamente não existia, e ganhou impulso após o início das
atividades
da
cerâmica
na
localidade.
Em 1999 , inicia as atividades da Cerâmica Mundial , empresa que ele
próprio administra e comporta aproximadamente 80 funcionários
devidamente registrados e com todos os seus diretos assegurados
gerando também receita para o município através de impostos.
No ano de 2000, juntamente com um grupo de ceramistas , funda a
ACESUBA - Associação das Cerâmicas do Sudoeste da Bahia , que
tem como objetivo fortalecer o setor cerâmico do Sudoeste da Bahia
buscando formas viáveis de promover o desenvolvimento sustentável
em consonância com órgãos Municipais ,Estaduais e Federais.
Associação em que é presidente desde a sua fundação até os dias
atuais, e que tem ganhado forçado e respeito no cenário estadual.
Em 2001, apoiado pela equipe da ACESUBA, funda o
SINDCESO - Sindicato dos Ceramistas do Sudoeste e Oeste da Bahia,
sindicato este que amplia o leque de abrangência incluído o Oeste da
Bahia e se desmembra do SIDCER - Sindicato situado em salvador e
que não atendia as necessidades regionais, ele e o atual presidente
do sindicato que busca cada vez mais o reconhecimento perante os
órgãos e sociedade do potencial econômico do pólo cerâmico de
nossa região.
Por contribuído para o desenvolvimento econômico do nosso Muncípicio,
com destaque importante na Área Empresarial do Ramos Ceramista
gerando emprego e renda e diante do exposto, é que apresentamos esta
justa homenagem, e solicitamos aos Nobres Pares a sua aprovação.

Zacarias Fernandes Nogueira
Vereador
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