
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
Avenida Dr. Anysio Chaves,1001, Aeroporto Velho —

CEP:68030290, Santarém/PA, CNPJ nº 10.219. 202/001-82

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

OUTORGA O TITULO HONORIFICO DE “HONRA
AO MERITO? AO MO.SR. Joziel Marques Colares.

A Mesa Executiva da Câmara Municipal de Santarém, usando de suas atribuições legais,
faz saber que em sessão realizada no dia 14 de Dezembro, o Plenário aprovou e ela
promulga o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO
Art. 1º- Concede o título honorífico de “HONRA AO MERITO”ao Ilmo.
Sr. Joziel Marques Colares. Pelos relevantes serviços prestados a sociedade Santarena.

Art. 2º - O diploma referente a esta honraria será entregue em sessão solene promovida
pela Câmara Municipal de Santarém em data a ser definida, ao homenageado ou a seu
representante legalmente constituído.

Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data da sua aprovação

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

Sala das Sessões, Plenário Vereador Benedito Magalhaes, em 29 Novembro de 2021.

ANGELO TAPAJOS- Vereador Republicanos
Email: ver.angelotapajos(a)gmail.com

Facebook- angelotapajos
Instagran: angelotapajós
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FUNDAMENTAÇÃO

Considerando a previsibilidade legal do art.35 do Regimento Interno Resolução nº 2,
de 05 de setembro de 1990, desta casa Legislativa, ao qual “competem privativamente a
Câmara Municipal, as atribuições dispostas no art. 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 Art. 11 supramencionado, inciso XVII ao qual “Conceder título
cidadão Santarém, Título de honra ao mérito, medalha do mérito legislativo e medalha do
mérito esportivo a pessoa que tenham reconhecidamente prestado serviço ao Município,
mediante decreto legislativo aprovado pela maioria de dois terços de seus membros”

Na sequência, apresentamoso histórico do homenageado.

HISTÓRICO

Joziel Marques Colares nascido em 20 de Outubro de 1976, na cidade de Santarém,
casado com Noemi Moraes Batista, onde os mesmos constituíram uma família com 3

filhos sendo eles Kayo Fábio, Keven Jean e Athos Ramon, seus pais Juarez Colares (in
memória) e Maria de Fátima Marques Colares (in memória) começou a atuar na área da
saúde formado como técnico de enfermagem pela fundação esperança em 2001, e no ano
de 2002 iniciou a sua carreira como profissional de saúde no pronto socorro municipal,
onde atuou como técnico de enfermagem por 6 anos e depois foi transferido pro centro
de saúde 24 horas do bairro do Santarenzinho na sua inauguração no ano de 2007, onde
trabalhou por 5 Anos e nesse período entrou na faculdade tendo sua graduação em
enfermagem no ano de 2011. Sendo que em 2013 passou a atuar como enfermeira
assistencialista na triagem no pronto socorro municipal, já em 2014 assumiu a
coordenação do pronto socorro municipal até o ano de 2016 e no ano de 2017 foi
convidado pelo prefeito Nélio Aguiar para assumir a coordenação da UPA 24 horas, onde
coordenou até outubro de 2018, sendo que mesmo recebeu mais uma missão do prefeito
Nélio Aguiar para assumir a coordenação do SAMU 192 onde permanece até a presente
data fazendo um trabalho de excelência e qualidade em benefício à população Santarena.


