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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 07/2012, de 05 de março de 2012 

REF: CONCEDE CARTÃO DE PRATA. 

 

A Mesa da Câmara Municipal de Roseira, usando de suas atribuições legais, faz saber que a 

Câmara Municipal aprovou, e ela promulga o seguinte Decreto Legislativo: 

 

Art. 1º  Fica concedido ao senhor Prof. Joaquim Augusto de Siqueira, Cartão de Prata. 

 

Art. 2º O respectivo cartão será entregue em sessão solene, especialmente para esse fim 

convocada. 

 

Art. 3º As despesas decorrentes da execução deste Decreto, correrão por conta das dotações 

orçamentárias próprias. 

 

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 05 de março de 2012. 

 

 

 

Vereador José Augusto Coelho Pereira 

Autor do Projeto 
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JUSTIFICATIVA 

 

Vale lembrar que o Prof. Joaquim sempre colocou a disposição do nosso município seus 

conhecimentos com muito amor e dedicação. Como Dirigente Regional e Supervisor de 

Ensino sempre procurou fazer o melhor para que a educação do nosso município possa vir 

tendo bom desempenho e crescendo em todos os aspectos. 

Bom pai, esposo e avô; é um cidadão que tem grande amor por sua terra. Acredita que a 

educação é o pilar essencial para a construção de uma sociedade mais justa, onde o homem 

de bem faz com que tudo ao seu redor se desenvolva da melhor maneira possível. 

“A educação é coisa que vem da alma e não pode ser guardada. Tem que ser 

compartilhada como forma de troca de conhecimentos para que as pessoas possam usar o 

saber para construir um mundo melhor”. 

 

 

 

Roseira, 05 de março de 2012. 

 

 

 

 

Vereador José Augusto Coelho Pereira 

Autor do Projeto 

 

 


