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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº /2021, DE DE NOVENBRO DE

2021.

OUTORGA O TÍTULO HONORÍFICO DE

“HONRA AO MÉRITO” A ILMA. SRA. MARGA-

RETE DUARTE NOGUEIRA.

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

que em sessão realizada no dia de dezembro 2021, o Plenário aprovou e ela promulga o

seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO

Art. 1º - Concede o título honorífico de "HONRA AO MÉRITO"a Ilma. Sra. MARGARETE

DUARTE NOGUEIRA, pelos relevantes serviços prestados à sociedade santarena.

Art. 2º - O diploma referente a esta honraria será entregue em sessão solene promovida pela Cà-

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, 07 de dezembro de 2021.
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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-

dos nesta citada lei”;

Considerandoo artigo 11 supramencionado, Inciso XVIII ao qual “Conceder título 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(a) que apresenta e que este subscreve, presta O devido reconhecimento de

“Honra ao Mérito” a Senhora pelos seus relevantes serviços prestados na área da Saúde e Assis-

tência Social.

Na sequência, apresentamoso histórico da homenageada.

HISTÓRICO

Margarete Duarte Nogueira, nascida em Santarém, moradora do bairro da Conquista trabalha

como agente comunitária de saúde desde 1991, exerceu também, voluntariamente junto a Pastoral

do Menor o ofício de auxiliar as crianças e adolescente. Atualmente trabalha em outro projeto de

assistencial social voluntariamente procurando dar sua contribuição junto aos mais necessitados.
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