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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº (2021, DE 15 NOVEMBRODE2021.

OUTORGA O TITULO HONORIFICO DE “CIDADÃ
SANTARENA”A ILMA. SRA. TAYRONE NAYARA
SOARES DE OLIVEIRA.

A Mesa Executiva da Câmara Municipal de Santarém, usando de suas atribuições legais,faz saber que em sessão realizada no dia 15 de dezembro, o Plenário aprovou e ela
promulga o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO

Art. 1º- Concede o título honorífico de “CIDADÃ SANTARENA” a Ilma.
Sra. TAYRONE NAYARA SOARES DE OLIVEIRA.

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.



FUNDAMENTAÇÃO

Considerandoa 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, apresentamosohistórico da homenageada.

TAYRONE NAYARA SOARESDE OLIVEIRA

Tayrone Nayara Soares de Oliveira, nascida em 29 de junho de 1992, na cidade de Cametá
no Estado do Pará, filha de Esmelinda Soares Oliveira e de Elias Soares Oliveira. Mudou-
se aos 3 anos de idade com a família para a cidade de Abaetetuba, iniciando seus estudos
no Colégio INSA, mudou-se novamente para Belém aos 8 anos de idade, concluindo o
ensino fundamental no Colégio Teorema e o ensino médio no Colégio Ideal aos 17 anos.
Aos 22 anos prestou vestibular para o curso de medicina na universidade estadual do Pará.
Em 2015 mudou-se para Santarém, para finalmente ingressar no curso de medicina no
ano de 2015 na universidade estadual do Pará campos XIX (UEPA). Na qual se destacou
em atividades de monitoria de habilidades medicas, participação em projetos sociais pelas
ligas acadêmicas universitárias e em participação em congressos científicos. Concluiu a
graduação em 2021, e iniciou seus trabalhos na cidade de Santarém, como médica no
pronto atendimentos em urgência e emergência nos hospitais públicos e particulares da
região, atualmente trabalha como medica na unidade básica de saúde no bairro daMatinha
e como reguladora da secretaria municipal de Santarém.

Sala das Sessões, Plenário Vereador Benedito Magalhães, em 29 de novembro de 2021.

Vereador - MDB


