PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 007 /2016
“Concede Título de Cidadão Iperoense”
Autor: Leonardo Roberto Folim

A Câmara Municipal de Iperó, no
uso de suas atribuições legais,
aprova

e

a

Mesa

Promulga

o

seguinte Decreto Legislativo:

Artigo 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Iperoense ao Sr. Ananias
Ribeiro Fernandes pelos relevantes serviços prestados ao
Município.
Parágrafo Único – O Diploma referente ao presente Título será entregue em
sessão solene a ser previamente marcada pela Mesa Diretora da
Câmara.

Artigo 2º - As despesas decorrentes deste Decreto correrão por conta do
orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões “Grácio Antonio Vieira” 29 de fevereiro de 2016.

Leonardo Roberto Folim
Vereador

BIOGRAFIA

Ananias Ribeiro Fernandes, nascido em Vinte de Janeiro de Mil
Novecentos e Oitenta e Três, natural de Capela do Alto/SP, filho de Lázaro
Ribeiro Fernandes e Antônia Ribeiro Fernandes foi o terceiro filho do casal.
Estudou na Escola Estadual Cel. Pedro Dias de Campos, localizada em
Capela do Alto/SP.
Iniciou sua carreira profissional aos Doze anos de idade em uma
farmácia do Município de Capela do Alto/SP, onde trabalhou na mesma até os
Dezenove anos de idade. Em meados de 2002 mudou-se para o Município de
Iperó, para trabalhar no Município como gerente na Farmácia Santa Cruz, no
Município de Iperó Ananias, conheceu sua Esposa Jennifer Cristina Telles
Moreira Fernandes no ano de 2005.
Em 2007 o casal teve um filho, chamado Matheus Fernandes, hoje com
Oito anos de idade.
Ananias comprou um terreno no Município onde construiu sua residência
e reside no Município até os dias de hoje.
Ananias juntamente de sua esposa Jennifer, faz o impossível sempre
para ajudar os mais necessitados, contribuindo com a sociedade Iperoense,
tem planos de abrir uma farmácia no Município para contribuir mais ainda com
a nossa população.

Leonardo Roberto Folim
Vereador

