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Assembleia Legislativa do Estado do Pará
Gabinete do Deputado Ozório Juvenil

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°

Jb

/2017

Concede o Título Honorífico de
"Cidadão do Pará" ao Sr. Joselino
Padilha e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLA TIV A DO ESTADO DO PARÁ DECRETA:

Art. 1° - É concedido o título honorífico de Cidadão do Pará ao Sr. Joselino
Padilha, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Estado do
Pará.
Art. 2° - A honraria será conferida em Sessão Solene previamente convocada
pelo Presidente da Assembleia Legislativa do Pará, nos termos da Resolução
N° 02/2004 - Regimento Interno.
Art. 3° - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação,
Palácio Cabanagem, em 17 de maio de 2017
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O JUVENIL
Deputado Estadual

O

JUSTIFICATIV

A

É competência

desta Assembleia Legislativa a outorga do título
honorífico de "Cidadão do Pará" a cidadãos que, reconhecidamente,
tenham
prestado relevantes serviços ao Estado. O indiscutível e excepcional trabalho
realizado pelo Sr. Joselino Padilha, Prefeito de Ruropolis, fala por si para
credencia-lo à honraria, através do presente Projeto de Decreto Legislativo,
que submeto à consideração de V. Exas.
Nascido em 17 de dezembro
de 1971, na cidade de Assis
Chateaubriad (PR) chegou ao Estado do Pará, precisamente no município de
Rurópolis e imediatamente interessou-se pelo desenvolvimento
da região.
Com muito trabalho, buscando de maneira dinâmica solucionar os problemas
rotineiros do município, focado nos compromissos
sociais e econômicos,
além do desenvolvimento
sustentável
da produção rural e melhorias
significativas das estradas vicinais ao longo de Rurópolis, credenciou-se ao
reconhecimento público, elegendo-se Prefeito do município.
Sua política com ênfase na saúde e meio ambiente, educação,
esporte, lazer, cultura e inclusão social, têm proporcionado um grande salto
na região. Assim, destaca-se que grande parte da sua vida foi dedicada aos
desenvolvimento local e por consequência contribuiu de forma significativa
ao progresso do próprio Estado do Pará.
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