PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 006 /2016
“Concede Título de Cidadã Iperoense”
Autor: João Antonio Domingues dos Santos

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 Cidadã Iperoense ao Sra. Idalva Lima
Santana

Prouvot,

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.

João Antonio Domingues dos Santos
Vereador

BIOGRAFIA

Nascida em 21 de junho de 1946 na cidade de Salvador na Bahia,
casada a 46 anos com o sr. Ivo de Aguiar Prouvot, mãe de 4 filhos e avó de 6
netos; conheceu Iperó em 1979, passeando em um final de semana e se
apaixonou pela nossa terra.
Em 1985, mudou-se para Iperó junto com sua família, trazendo na
bagagem sua experiência em assistência social, adquirida na cidade de
Osasco onde atuou por 14 anos assistindo e apoiando comunidades carentes.
Com sua alegria e seu carisma, foi fácil tornar-se uma pessoa querida por
todos que a conhecem.
Dona

Ida, como é conhecida, sempre estendeu sua mão a quem

precisa independente de situação financeira ou política. Foi proprietária de dois
restaurantes que se tornaram referência em boa comida, trazendo moradores
das cidades vizinhas para saborear seu tempero baiano.
A homenageada é reconhecida pelos seus familiares e amigos como
uma pessoa alegre e espontânea que passou por diversas dificuldades em sua
vida, mas nunca deixou de olhar para quem está a sua volta, oferecendo
sempre seu ombro amigo e uma palavra de otimismo, tornando esta
homenagem merecida, concedendo o Título de Cidadã Iperoense a Srª Idalva
Lima Santana Prouvot

João Antonio Domingues dos Santos
Vereador

