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GABINETE DO VEREADOR JANDER ILSON PEREIRA - DEM

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº /2021, DE |. DE
DEZEMBRO DE 2021.

OUTORGA O TÍTULO

HONORÍFICO DE “HONRA AO
MÉRITO” AO SENHOR ROGÉRIO

SILVA DOS SANTOS.

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 ROGÉRIO SILVA DOS SANTOSpelos relevantes serviços

prestados à sociedade santarena.

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

pela Câmara Municipal de Santarém 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 dezembro de 2021.

JANDERALSON PEREIRA
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 ROGÉRIO SILVA DOS SANTOS, pelos seus

relevantes serviços prestados na área da comunicação e informação nas mídias sociais.

Na sequência, apresentamos o histórico do homenageado.



HISTÓRICO

Rogério Silva dos Santos, nasceu em 18/04/1989, na cidade de Santarém Pará, distrito

de Curuaí, Lago Grande. Filho da dona Rosangela Nogueira da Silva e Senhor Raimundo

Farias dos Santos. Possui escolaridade nível médio. Atualmente convive em união estável

com a senhora Ana Dhessyk. Dessa união geraram três filhos: Hannah Eloa, Rhavy

Miguel e Raiza Eloane.

Rogério Silva dos Santos, é responsável pela Rede Social de Notícias Chamado BLOG

DO JUSTICEIRO em várias plataformas digitais. O Blog foi criado no dia 05 de

novembro de 2018. Com três anos de existência, o Blog tem como objetivo principal

divulgar informações relevantes para a população de Santarém e mantê-los bem

inteirados dos fatos que acontecem no Município de Santarém e Região. Seu Blog tem

mais de 100 mil seguidores, em suas lives ao vivo chega até 1500 pessoas.


