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Gabinete do Vereador Nilton Carvalho - PV
PROJETO DE LEI N° 018/2019

“Declara de Utilidade Pública a Associação
Guia do Bem.”
A Prefeita Municipal de Campo Formoso, Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz
saber, que a Câmara Municipal de Campo Formoso, Estado da Bahia,
aprovou, e ela sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica declarada de Utilidade Pública, para todos os efeitos no âmbito
do Município de Campo Formoso, a “ASSOCIAÇÃO GUIA DO BEM”,
entidade civil sem fins lucrativos de duração indeterminada, fundada no dia
17 de outubro de 2017, inscrita no CNPJ sob o n° 31.348.202/0001-52, com
sede e foro neste Município.
Art. 2º - Cessará automaticamente os efeitos da declaração de utilidade
pública caso a entidade:
I – Altere a finalidade para qual foi constituída ou negue-se a cumpri-la;
II – Seja utilizada para fins políticos, ferindo os princípios para qual foi
criada;
III – utilize recursos públicos em desobediência às legislações pertinentes;
IV – Promova atos de desordem ou de incentivo à desobediência civil.
Art. 3º - O Poder Executivo atribuirá competência a um dos seus órgãos, a
fim de que realize a fiel fiscalização do cumprimento desta Lei.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Câmara Municipal de Campo Formoso-BA, em 13 de novembro de 2019.

José Nilton Carvalho Gomes
Vereador-PV
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JUSTIFICATIVA

É fundamental o apoio à sociedade civil organizada, principalmente
através de atividades de cunho zoófilo-educacional, objetivando socorrer os
animais desprotegidos, abandonados e maltratados, até a colocação em
famílias que os trate diginamente. A Associação Protetora de Animais Guia
do Bem, localizada na Rua Travessa José Teixeira de Barros, nº 216, centro,
município de Campo Formoso, foi fundada em 17 de outubro de 2017;
portanto, há mais de 2 (dois) anos vem desenvolvendo com muita dedicação
todas as importantes finalidades e objetivos previstos no Estatuto Social.
A Associação é uma sociedade civil, de direito privado de fins não
econômicos e lucrativos, na modalidade de associação e tem como finalidade
amparar os animais em situação de abandono, maus tratos, enfermidades e
que possam causar riscos a população. E também promove ações de
conscientização quanto ao cuidado e responsabilidade dos seus tutores. Estar
presente em escolas, eventos e pactuando ações junto ao Poder Público para
promover ações do cuidado, bem como vacinação, vermifugação e
principalmente viabilizando castrações por entender ser a forma mais eficaz
de controle da superpopulação canina e felina espalhadas pelas ruas da
cidade. Com o objetivo ainda de atender a solicitação da sociedade,
esperamos contar com o apoio dos nobres pares, antecipando nossos
agradecimentos pela atenção e fortalecimento do trabalho e empenho deste
Poder Legislativo.
Câmara Municipal de Campo Formoso-BA, em 13 de novembro de 2019.

José Nilton Carvalho Gomes
Vereador - PV
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CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPO FORMOSO
ESTADO DA BAHIA
Gabinete do Vereador Daniel Muniz - PT
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº. 06/ 2019

“Concede o Título de Cidadão Honorário
de Campo Formoso, ao Sr. Del Feliz
Ramos de Oliveira Santos e dá outras
providências”.
A Mesa da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Formoso, Estado da
Bahia, no uso das atribuições legais e de conformidade com a legislação em vigor,
faz saber que a Câmara Municipal Decreta e ela Promulga e manda publicar para
os devidos efeitos, o seguinte Decreto Legislativo:
Art. 1º - A Câmara Municipal de Campo Formoso concede o Título de
Cidadão Honorário de Campo Formoso ao Sr. Del Feliz Ramos de Oliveira
Santos, em reconhecimento pelos bons e relevantes serviços prestados à
sociedade campo-formosense, com a linda música composta e gravada em
2018, um belo relato de nossa terra.
Art. 2º - As despesas decorrentes da execução deste Decreto Legislativo
ocorrerão por conta das dotações orçamentária próprias, suplementadas se
necessário.
Art. 3º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.

Sala das sessões, Campo Formoso-BA, 01 de novembro de 2019.

Daniel Muniz Rocha do Nascimento
Vereador (PT)
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JUSTIFICATIVA
Senhores Vereadores;
Del Feliz Ramos de Oliveira Santos é cantor e compositor, nasceu em 12 de
outubro de 1972, em Riachão do Jacuípe. Brasileiro, solteiro, filho de
Eronice Ramos de Oliveira e Genésio Emídio dos Santos, pai de Lucas
Araújo de Oliveira, de 19 anos. Irmão de Neuza, Clésia, Vandinei, Vandira,
Pedro, Ursulina e Rita de Cássia.
Del Feliz Ramos de Oliveira Santos, tem uma trajetória de sucesso, na
música nordestina, marcada pelo respeito e reconhecimento às tradições da
região. Uma de suas marcas é a sua militância em defesa da música do
Nordeste, com a preocupação em preservar as nossas matrizes.
Del Feliz tem participado do Fórum Nacional, palestrando, em vários
estados, e se tornou o Padrinho, na luta pelo registro de patrimônio cultural
do forró. O cantor vem conquistando reconhecimento cada vez maior em
vários estados brasileiros e fora do Brasil. Del Feliz mantém o fundamental
e o vital do forró – a zabumba, o triângulo e a sanfona, sempre recheados de
poesia e com recorrente alusão aos valores nordestinos. Mantendo a
identidade deste gênero musical tão forte e importante no contexto
nordestino, Del Feliz compôs a música Eu sou o São João, em parceria com
Fabio Salvador e Ton Oliveira, Canção cujo clipe já foi visto por mais de 40
milhões de pessoas, interpretada por ícones da música brasileira, como: Elba
Ramalho, Tato do Falamansa, Flávio José, Santanna, Alcymar Monteiro,
Nando Cordel, Ton Oliveira e o próprio Del Feliz. Essa canção se tornou
símbolo da campanha pelo registro do Forró como Patrimônio Cultural do
Brasil.
Começou a sua história musical tocando percussão e, em seguida bateria e
teclados. Em 1999, mudou-se para Salvador para alçar novos e mais altos
vôos. De forma determinada, profissionalizou a carreira e, a partir daí já
lançou 19 CDs e 3 DVDs.
Configurando-se como um dos grandes nomes do forró, Del Feliz tem
protagonizado momentos especiais na sua carreira. Através de suas
composições, já foi gravado por um time de peso de artistas brasileiros,
como: Dominguinhos, Fagner, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Flávio
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José, Michel Teló, Dudu Nobre, Maria Bethania, Tato do Falamansa,
Genival Lacerda, Frank Aguiar, Alcymar Monteiro, Saulo, Luiz Caldas,
dentre muitos outros. Além disso, Del é parceiro de alguns dos principais
compositores nordestinos, como: Accioly Neto, Jorge de Altinho, Carlinhos
Brown, Flávio Leandro, João Sereno, Targino Gondim, Xico Bizerra, Maciel
Melo, Luiz Caldas, Edu Casanova, Tenison Del Rey dentre outros.
Ainda, confirmando a carreira de sucesso crescente, Del Feliz já se
apresentou em importantes palcos mundo afora, sendo reconhecido como
embaixador da cultura baiana, já tendo se apresentado em cerca de 50 países,
incluindo Estados Unidos, França, Inglaterra, México, Noruega e Japão.
Del Feliz teve a sua música Abra a porta, eleita como a melhor canção do
São João 2017, foi eleito o melhor artista do São João da Bahia 2018 e em
2019 recebeu o Oscar da Música Nordestina, o Troféu Gonzagão, com a
melhor música do ano, Eu sou São João. Essa canção virou o tema da
campanha pelo tombamento do forró como Patrimônio Cultural do Brasil, e
Del Feliz é o artista padrinho nacional desse projeto.
Quando o assunto é São João, Del Feliz tem uma larga experiência, já tendo
participado dos principais festejos juninos do Nordeste.
Fato que merece relevância é o “HINO DO SÃO JOÃO DA BAHIA”,
composto por Del em parceria com Márcio Lima e Vicente Lima. Essa
música foi gravada por mais de 40 artistas baianos e tem versões em inglês,
francês e espanhol.
Ele fez composições em homenagem a diferentes cidades, incluindo todas as
capitais do Nordeste e dezenas de cidades baianas. Em forma de
reconhecimento e reforçando a importância cultural dessas obras, o cantor
vem sendo muito premiado e homenageado com medalhas, troféus, Moções
de Aplauso e Títulos de Cidadania, tendo recebido inclusive a maior honraria
da capital baiana, a Medalha Thomé de Souza, que lhe intitula comendador
da cidade.
Del Feliz também recebeu uma homenagem da LBV, em New York, em
2014, a placa Honra ao Mérito em Solidariedade, honraria de valor
internacional.
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Del foi batizado por Geraldo Azevedo de “Criador do Forró Enredo”, porque
suas letras estariam para o forró assim como os sambas-enredo estão para o
samba.
Del Feliz deu seus primeiros passos na arte aos 11 anos, quando foi
considerado um dos mais jovens escritores de cordel da Bahia e, até hoje,
mostra que escolheu o caminho certo – escrevendo uma importante página
na história da música popular do Nordeste.
Em suas entrevistas, sempre que tem oportunidade, o artistas destaca o amor
que tem interior da Bahia e em diversas oportunidade registra o carinho
especial por Glória, sentimento que ficou imortalizado na canção que fez
para a nossa cidade, que se transformou num hino popular. Del construiu
uma série de amigos e fãs, nessa cidade, e irá fazer justiça como cidadão
dessa terra que ele tanto ama.
Letra da Música Campo Formoso: Campo Formoso das esmeraldas, minha
joia rara, cidade da fé, do padroeiro Santo Antonio, da Lage do Negros e de
São Tomé.
Tem a trezena de Santo Antonio, o arraiá da freguesia, a festa de São João,
terra de Eleutério Alves, de dona Carmélia e Rômulo Galvão.
A estátua do Cristo Redentor, minha pedra preciosa, de raro valor. Energia
eólica, minério de ferro e sisal minha Campo Formoso, és cultural.
Grupo Culturart, escola musical, orquestra do Ponto de Cultura, a Toca da
Boa Vista, formosura. Grupo de capoeira do mestre Edvaldo, Cativeiro e
Uniart também, minha CF igual a você não tem.
Samba de roda de Tuiutiba, a Lage dos Negros outra tradição, em 28 de julho
tem a festa da emancipação.
Banda de pífano de Brejo Grande e penitentes de São Tomé, igreja da
Gameleira é patrimônio, a fonte da Antonica também é.
As grutas do Convento e Sumidouro são, como a Toca da Onça uma atração.
O reisado de mulheres de Poços é de encantar. Terra de Edith Alves de Dr.
Regis meu lar.
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Doce de umbu o povo mais feliz, sustentabilidade, Campo Formoso é
morada da felicidade!
Mora por aqui a lenda do Velho Missionário também, minha Campo
Formoso, igual a você não tem.
Sala das sessões, Campo Formoso – BA, 01 de novembro de 2019.

Daniel Muniz Rocha do Nascimento
Vereador (PT)
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