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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº /2021, DE 01 DE DEZEMBRODE
2021.

OUTORGAO TÍTULO HONORÍFICO DE
“HONRA AO MÉRITO” AO ILMO. SR.
MANOEL GEOVANE FARIAS PEREIRA.

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

DECRETO LEGISLATIVO

Art. 1º - Concede o título honorífico de "HONRA AO MÉRITO" ao Ilmo. Sr. MANOEL GEO-
VANE FARIAS PEREIRA, pelos relevantes serviços prestados à sociedade santarena.

Art. 2º - O diploma referente a esta honraria será entregue em sessão solene promovida pela Cá-
mara Municipal de Santarém em data a ser definida, ao homenageado ou a seu representante le-
galmente 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 Magalhães, de Dezembro de 2021.

ENF.e TOLENTINO
Vereador - PSC
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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 conferi-
dosnesta citada lei”;

Considerando o artigo 11 supramencionado, Inciso XVIII ao qual “Concedertítulo de Ci-
dadão 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, medi-
ante 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 MANOEL GEOVANE FARIAS PEREIRA, pelos seus relevantes
serviços prestados na área do Assistencialismo Social.

Na sequência, apresentamos o histórico do homenageado.

HISTÓRICO - MANOEL GEOVANE FARIAS PEREIRA

Nascido e criado em Santarém no ano de 1988, filho de Maria Izabel Farias Pereira, bacharel em
Direito pela Universidade Federal do Oeste do Pará.

Quando estudante da referida instituição, atuou dentro dos movimentos estudantil, sendo eleito

representante dos universitários no Conselho Superior de Ensino , Pesquisa e Extensão da
UFOPA — o conselho máximo de consulta e deliberação na sua última instância recursal.
Como membro do conselho, ajudou na aprovação de criação de novos cursos em municípios do
interior, atendendo àqueles que não possuem condições de estudar fora.
Ele também acompanhou a criação dos campus- polos, que hoje beneficiam a população de vários
municípios do interior, trazendo desenvolvimento educacional a região do Oeste do Pará e ampli-
ando a abrangência da UFOPA.
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Ademais, ele participou de atividades de ensino pesquisa e extensão na clínica de justiça restaura-
tiva da Amazônia. E como pós graduado em políticas públicas e projetos sociais, atuou como vo-
luntário em projetos sociais voltadosas comunidade e dedica-se a prestar auxílio no asilo são Vi-
cente através do movimento de cristandade cristão. Atualmente é servidor público na função de
chefe de divisão do Núcleo de Trabalho, Emprego e Renda do Município de Santarém-PA.
Além da vida pública, Manoel Geovane Farias Pereira também é um jovem empreendedor, pos-
suindo seu próprio negócio, a KFZ Papelaria e Informática. É difícil encontrar um cidadão com
essa carga positiva de estudose trabalho e principalmente com um amor e dedicação especial pela
sociedade santarena através do comprometimento movimentos estudantis e inúmeros projetos so-
ciais e que preserva acima de tudoa gentileza, o carisma, o esforço e a dedicação daquilo que lhe
é dado como dever.
É de indubitável conhecimento por todos ao seu redor, que Geovane Farias vai além de um ser
humano de grande desenvolvimento intelectual, ele também é alguém que não enxerga o próximo
como apenas um número, mas sim com a empatia de um semelhante. E é com esse pensamento
que ele busca sempre estender a mão ao próximo, para ajudar a construir o presente e um futuro
melhor para cada cidadã e cidadão.

ENF. MURILO TOLENTINO
Vereador - PSC
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