
GAMARA MUNICIPAL DE IPIAU
|P|im|J ESTADO DA BAHIA-CNPJ: 13.246.442/0001-64

Praça Alberto Pinto, n° 01, Centro, Ipiaú-BA, Cep: 45570-000

PROJETO DE RESOLUÇÃO /2021

CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO

DA SEGURANÇA PÚBLICA CAPITÃO
MILTON PINHEIRO DOS SANTOS AO

POLICIAL MILITAR JACKSON

FAGUNDES DA SILVA

A GAMARA MUNICIPAL DE IPIAIJ, estado da Bahia, no uso das suas atribuições
legais, Resolve;

Art. 1° - Fica concedida a medalha do Mérito da Segurança Pública Capitão Milton
Pinheiro dos Santos, ao policial militar JACKSON FAGUNDES DA SILVA;

Art. 2° - A honraria será entregue em Sessão Solene, destinada a esse fim, em data e
horário a ser estabelecidos pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Ipiaú;

Art. 3° - As despesas decorrentes da execução desta resolução correrão por conta das
verbas próprias do orçamento vigente.

Art. 4° - Esta Resolução entrará em vigor na data da publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Sala das Sessões, Ipiaú 23 de novembro de 2021

Ramos dos Santos

Vereador - PSD

E-mail: fale@camaraipiau.ba.gov.br

(73) 3531-5476/7032
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JUSTIFICATIVA: JACKSON FAGUNDES DA SILVA Nasceu no distrito de Acarací,
município de Itagibá-Ba, em 23 de agosto de 1975; é o quinto de uma família de sete
Irmãos; seus pais se mudaram para nosso município, quando ele completou doze anos
de idade, para morar com sua família na Rua Hildebrando Nunes, n° 278, onde
Jackson reside até a data hoje, com sua esposa Vandilma Nascimento dos Santos e
seu filho Arthur Fagundes dos Santos de 5 anos de idade. Filho de trabalhadores
rurais, Sr. Joaquim Fagundes da Silva e Dona Odenice Gomes Fagundes, (ambos em
memória), foram sua principal inspiração, exemplo de conduta e dignidade de caráter.
Seus pais ajudaram influentemente na formação do policial para fazer dele este grande
profissional de ilibada conduta na sua carreira militar. Estudou no Colégio Estadual de
Ipiaú nos anos 90, onde concluiu o ensino médio. No ano de 2007, concluiu a
graduação em Letras Vernáculas pela Universidade do Estado da Bahia, mas sempre
nutriu uma paixão pela Segurança Pública, e se entregou a este grande propósito, para
se tornar este agente público notável, com muitos serviços social; como por exemplo, o
excepcional serviço de encontrar pessoas desaparecidas, Este trabalho social, é uma
marca indelével deste ser humano, dando respostas às diversas famílias que se
encontram atônitas, sem noticias de seus entes queridos desaparecidos. No ano de
1998, passou a fazer parte da briosa Polícia Militar do Estado da Bahia, onde trabalhou
durante quase 17 anos, na 55® CIPM/lpiaú. Em 2014 foi transferido a pedido, para a
Companhia Independente de Policiamento Rodoviário de Itabuna, onde está lotado no
Pelotão Tático Ostensivo Rodoviário-TOR. Durante sua trajetória de 23 anos na Polícia
Militar, foram incontáveis as suas atuações, quer de forma ostensiva ou velada, para
combater a criminalidade. Em sua trajetória como policial militar no nosso município,
Jackson sempre atuou de forma ética e impessoal, visando sempre o fortalecimento
institucional, corroborando para a melhoria da Segurança Pública da nossa cidade;
suas ações contribuíram sempre para o alcance das metas planejadas e para obter as
respostas para a comunidade. Como orientador, ele está sempre, levando o melhor
para seus alunos, de tal forma, que os neófitos, são impulsionados e fortalecidos como
futuros profissionais. Seja como instrutor ou colega de trabalho, é honroso ter
profissionais com este perfil na Segurança Pública; para eles, é importante sobretudo
que aprendam pelo exemplo, e este ensina pela sua excelente conduta. A vida social e
as vivências do policial, acontece junto á comunidade, em suas diversas interações,
com comprometimento social, é uma junção de cooperação, de convívio com as
pessoas; e, foi na cidade de Ipiaú que ele pode ampliar suas vivências; considera-se
por isto com muito orgulho, um cidadão ipiauense. Por todos esses requisitos, pelo seu
amor e trabalho prestado no nosso município, é que indicamos, a Medalha do Mérito da
Segurança Pública - Capitão Milton Pinheiro dos Santos ao ilustre policial Jackson
Fagundes da Silva pois se fez merecedor desta importante honraria.

Sala das Sessões, Ipiaú 23 de novembro de 2021

Atenciosamente,

mos dos Santos

Vereador - PSD

E-mall: fale@camaraiplau.ba.gov.br

(73) 3531-5476/7032


