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Assembleia Legislativa do Estado do Pará
Gabinete do Deputado Ozório Juvenil

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 4 9 /2017

Concede o Título Honorífico de
"Honra ao Mérito" ao Sr. Ruy
Corrêa e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIV A DO ESTADO DO PARÁ DECRETA:

Art. 1° - É concedido o título honorífico de Honra ao Mérito ao Sr. Ruy
Corrêa, em reconhecimento aos reais e efetivos serviços prestados ao
município de Santarém e ao Estado do Pará.

Art. 2° - A honraria que trata o artigo anterior será conferida ao
homenageado, em sessão solene ao Poder Legislativo do Estado do Pará, em
data a ser previamente marcada pela sua mesa diretora em sessão especial.

Art. 3° - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Cabanagem, em 12 de maio de 2017

OZÓ~
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

É com imensa satisfação que apresento o presente Projeto de Decreto
Legislativo, que pretende outorgar o Título honorifico de "Honra ao Mérito"
ao Secretário de Planejamento, Desenvolvimento, Indústria, Comércio e
Tecnologia (Semplan) pois considero os relevantes trabalhos prestados à
sociedade, através de seu desempenho na luta pela melhoria da qualidade de
vida da população da cidade de Santarém.

Sua política têm proporcionado um grande salto na região. O mesmo
é formado em administração pela Universidade Católica de Brasília, e
também ex-prefeito e ex-vereador. 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.

Ruy Corrêa é inquestionavelmente, um exemplo de político, que já
faz parte da História mais recente de Santarém e do nosso Estado do Pará, e
em sua homenagem é que peço aos meus pares que lhe concedam o Título
de Honra ao Mérito.
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OZORIO JUVENIL
Deputado Estadual


