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GABINETE DO VEREADOR JANDER ILSON PEREIRA - DEM

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº /2021. DE DE
NOVEMBRODE 2021.

OUTORGA O TÍTULO

HONORÍFICO DE “HONRA AO
MÉRITO” AO SENHOR
JOCICLÉLIO CASTRO MACEDO.

A Mesa Executiva da Câmara Municipal de Santarém, usando de suas atribuições legais,

faz saber que em Sessão realizada no dia de dezembro de 2021, o Plenário aprovou e

ela promulga o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO

Art. 1º - Fica, por força deste Decreto, concedido o Título Honorífico de “ HONRA AO

MÉRITO, ao SENHOR JOCICLÉLIO CASTRO MACEDO, pelos relevantes

serviços prestados na área da saúde neste município de Santarém.

Art.2º - O diploma referente a esta honrai será entregue em Sessão Solene promovida

pela Câmara Municipal em data a ser definida, ao homenageado ou ao seu representante

legalmente constituído.

Art.3º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões, Plenário “Vereador Benedito Magalhães”, em

—
de novembro de 2021.

JANDER IL$ONPEREIRA
Vereador — DEM



FUNDAMENTAÇÃO

Considerando a previsibilidade legal do artigo 35 do Regimento Interno

Resolução nº 2, de 05 de setembro e 1990 desta Casa Legislativa, ao qual “Competem

privativamente à Câmara Municipal, as atribuições dispostas no artigo 11 da Lei Orgânica

do Município, como também o exercício de todos os demais poderes que, implícita ou

explicitamente, lhe tenham sido conferidos nesta citada lei”;

Considerando o artigo 11 supramencionado, Inciso XVIII ao qual “Conceder

título de Cidadão de Santarém, Título de Honra ao Mérito, Medalha do Mérito Legislativo

e Medalha do Mérito Esportivo a pessoas que tenham reconhecidamente prestado

serviços ao Município, mediante decreto legislativo aprovado pela maioria de dois terços
de seus membros”;

Este vereador que apresenta e que este subscreve, presta o devido reconhecimento

de “Honra ao Mérito” ao Senhor JOCICLÉLIO CASTRO MACEDO pelos seus

relevantes serviços prestados na área da saúde.

Na sequência, apresentamos o histórico do homenageado.



HISTÓRICO

JOCICLÉLIO CASTRO MACEDO, nasceu em Abaetetuba em 02/06/1975, filho de
Maria Astrogilda Castro Macedo e José Manuel Corrêa Macedo.

Casado com Edna, pai de 6 filhos. Formou-se em Medicina na Universidade Federal do
Pará — UFPA, em janeiro de 1998. Veio morar em Santarém no ano de 1998. Entrou para
o Exército vindo para Santarém como aspirante a tenente para servir no 8º BEC, com 6
meses foi promovido ao cargo de 2º tenente. Apósesse período saiu do Exército, começou
a trabalhar em Santarém na Clínica Piquiatuba no bairro da Esperança, trabalhou no
Hospital Santa Terezinha, Hospital Imaculada Conceição onde foi diretor clínico,
Hospital Sagrada Família. Em 2003 trabalhou no setor de emergência do Hospital
Municipal, sendo coordenador do referido setor e no setor de obstetrícia onde continua
até os dias de hoje, tendo sido coordenador do setor de obstetrícia por 2 anos assim como
foi coordenador do Pronto Socorro Municipal. Durante sua jornada de coordenador da
obstetrícia, também exerceu o cargo de professor dos internos do curso de Medicina da
UEPApor 3 anos, na obstetrícia. Hoje tira plantão como prestador de serviço no Hospital
Municipal de Santarém aos finais de semana e a noite. Exerce o cargo de prefeito na
Prefeitura Municipal de Belterra.

Tem 23 anos de formado como médico no serviço público e em especial há 18 anos
atuando com dedicação e responsabilidade no Hospital Municipal de Santarém.


